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முன்னுனரை

இன்னறய சிறுவைர்கள நபனளய நற்குடிமக்கள: எதிர் கபலத்தில் அவைர்கள சிறந்தவைர்களபக 

விளங்க சவைண்டுவமனில் அவைர்கள இளம வையது முதசல சிந்தனனயிலும வசேயலிலும 

சிறந்தவைர்களபக விளங்குவைதற்சகற்ற பயிற்சி வபறுதல் அவைசியம. அத்தனகய பயிற்சிக் 

களமபக அனமந்திருப்பசத பளளி வைபழ்க்னக.

இனியனின் இனிய இயல்புகள வைழி தவைறிய கண்ணபயிரைம சபபன்றவைர்கனளத் தடுத்து, 

சநர் வைழிக்கு வகபண்டு வைரைத் துனணயபயனமகின்றன. அவைர்களின் வைபழ்க்னகனயப் 

பற்றிய கனதசய அவைர்கட்கு வைபழ வைழிகபட்டுகிறது.

பத்தபண்டுகட்கு முன்பு அனனத்திந்திந்திய வைபவனபலி சிறுவைர் நபடக விழபவில் ‘எது 

அறிவ?’ என்ற வபயரில் ஒலிபரைப்பப்பட்டு பல்லபயிரைவைர் பபரைபட்னடப் வபற்ற நபடகசம 

இன்று புதின உருவில் ‘திருப்புமுனன’ என்ற வபயரில் வவைளிவைந்துளளது. இதுவம 

மபணவை, ஆசிரிய சேமுதபயத்தின் சபரைபதரைனவைப் வபறும என்ற நமபிக்னக எனக்குண்டு.

                                                                                                                                    அன்பன்

 மணனவை முஸ்தபப

நூலபசிரியர்
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1. பபகம

கபலம கடந்துவகபண்சட இருந்தது.

சநரைம வசேல்லச் வசேல்ல அருள வபபறுனம இழந்தபன். இனியன் வைரும வைழினய நூற்றி 

வயபரைபவைது முனறயபக ஏறிட்டு சநபக்கினபன். யபர் யபசரைப வைந்து 

சபபய்க்வகபண்டிருந்தபர்கசள தவிரை எதிர்பபர்த்த இனியன் வைருவைதபகத் வதரியவில்னல. 

சேலிப்சபபடு தன்னிடம இருந்த இனியனின் புத்தகப் னபனய அப்படியும இப்படியுமபக 

நகர்த்தினபன். வகபஞ்சேம வகபஞ்சேமபக அவைன் மனம அன்று மபனல வைகுப்பில் நடந்த 

சேமபவைத்னத அனசேசபபடத் வதபடங்கியது. அக்கபட்சி அவைன் மனத்தினரையில் படமபகத் 

சதபன்றி மனறந்து வகபண்டிருந்தது.

இரைண்டபம வைரினசேயில் அமர்ந்திருந்த மபணிக்கம ஒவிய வைகுப்பில் படம வைனரைந்து 

வகபண்டிருந்தபன். கண்ணபயிரைம தனக்குப் படம வைனரைந்து தருமபறு மபணிக்கத்னத 

உதவிக்கனழத்தபன். அதற்கு மபணிக்கம தனது படத்னத வைனரைந்துவிட்டு பிறகு 

உதவவைதபகக் கூறினபன். வபபறுனம இல்லபத கண்ணபயிரைம அவைனனப் பபர்த்து 

சமபசேமபன வைபர்த்னதகளபல் திட்டினபன். அனதக் சகட்டு சகபபத்தபல் 

உணர்ச்சிவைசேப்பட்ட மபணிக்கம வைழக்கமபக வைரும வைலிப்பு சநபயபல் பபதிக்கப்பட்டு 

னககபல்கனள இழுத்துக் வகபண்டு வபஞ்சியிலிருந்து கீசழ விழுந்தபன். வைபயில் நுனரை 

நுனரையபக வைரை, ஆசிரியரும வைகுப்புத் தனலவைன் இனியனும பதறிப் சபபய் அவைனனத் 

துபக்கி ஆசுவைபசேப் படுத்தினபர்கள. பிறகு பூரைணமபக நினனவ திருமபிய மபணிக்கத்னத 

இனியன் னகத்தபங்கலபக அவைன் வீட்டிற்கு அனழத்துச் வசேன்றபன். அப்சபபது தன் 

புத்தகப்னபனய பபர்த்துக் வகபளளுமபடி தன்னிடம இனியன் ஒப்பனடத்துச்வசேன்றது 

ஆகிய அனனத்தும அடுக்கடுக்கபக அருளின் மனத்தினரையில் சதபன்றி மனறந்து 

வகபண்டிருந்தன. கபத்திருந்தவைன் ஏசதப ஒரு முடிவக்கு வைந்தவைனபக எழுந்து தன் 

புத்தகப்னபனய ஒரு சதபளிலும இனியனின் புத்தகப் னபனய மற்வறபரு சதபளிலுமபகச் 

சுமந்தபடி நனடனய ஒட்டினபன்.

சிறிது தூரைமதபன் சபபயிருப்பபன். வினளயபட்டு னமதபனத்திலிருந்து வினரைந்து வைந்த 

மணி அவைசனபடு சசேர்ந்து நடந்தபன். இருவைரும வமளனமபக நடந்தபர்கள. மணி ஒரு 

கனனப் புடன் அருளின் மவனத்னதக் கனலத்தபன்.

"அருள! இன்னிக்கு மபணிக்கம திடீர்'னு வைகுப்பிசல கபக்கபய் வைலிப்பு வைந்து கீசழ 

விழுந்தனத வநனச்சேப வரைபமப கஷ்டமப இருக்குடப."
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துயரைத்னத வவைளிப்படுத்தும வைனகயில் தன் முகத்னதச் சேற்சற சவைகமபக 

னவைந்துக்வகபண்டு சகட்டபன்.

இவைர்கன் இருவைருக்கும பின்னபல் வைந்து வகபண்டிருந்த கண்ணபயிரைம இவைர்கள சபச்சின் 

இனடசய புகுந்து சபசினபன்.

"ஆமபன்'டப, மயங்கி கீசழ விழுந்து னக கபல்கனள இழுத்துக் வகபண்டு வைபயில் நுனரை 

தளள அவைன் பட்ட அவைஸ்னதனய நினனக்கும சபபது எனக்குக்கூட வரைபமபக் கஷ்டமபக 

இருக்குடப."

கண்ணபயிரைத்தின் சபச்சில் துக்கத்னதவிட, பபசேபங்கு அதிகமபக இருப்பது அருளுக்குத் 

வதரியபமல் இல்னல.

“அனுதபபமதபன் வபரிசேப இருக்கு. அவைன் உன்னபல்தபசன வைலிப்பபல் மயங்கி 

விழுந்தபன். நீ சமபசேமபன வைபர்த்னதயபல் திட்டியதபல் தபசன அவைன் உணர்ச்சி 

வைசேப்பட்டபன். மபணிக்கம உணர்ச்சி வைசேப்பட்டபல் அவைனுக்கு இப்படி ஏற்படும என்பது 

உனக்கும வதரிந்தது தபசன. எல்லபத்துக்கும நீசய கபரைணமபய் இருந்துட்டு இப்ப வைந்து 

வபரிசேப அனுதபபப்படறிசயப!”

சநரைடியபக வநத்தியடிசபபல் வபபரிந்து தளளினபன் அருள. கனமபக இருந்த அவைன் மனம 

சலசேபனதுசபபல் சதபன்றியது.

சமலும வதபடர்ந்தபன் அருள:

“மபணிக்கம மயக்கமப விழறப்சபப நீ பக்கத்திசலதபசன இருந்சத; அப்சபப நீ பயந்து 

சபபய் விலகிப் சபபனிசய தவிரை ஓடிப்சபபய் உதவைனலசய. மூணபவைது வைரினசேயிசல 

இருந்த இனியன் எவ்வைளவ சவைகமபக வினரைந்துசபபய் தூக்கினபன்.”

அருள கூறியனத ஆசமபதிப்பவைன் சபபல் மணியும ஒத்துப் சபசினபன்:

“அசதபட மயக்கம வதளிந்த மபணிக்கத்னத அவைன்தபசன வீட்டுக்கும அனழச்சிட்டுப் 

சபபயிருக்கபன்.” 

கண்ணபயிரைத்துக்குக் னகவகபடுக்கும முனறயில் அவைன் நண்பன் தங்கதுனரையும வைந்து 

சபச்சில் கலந்து வகபண்டபன். சகலியும கிண்டலும கலந்த முனறயில் நமுட்டுச் சிரிப்பு 

சிரித்தபடி,

“ஒருசவைனள இதுக்கும ஏதபவைது பரிசு தருவைபங்க’ன்னு ஓடிப்சபபய் உதவியிருப்பபன்!” 

என்று கூறிச் சிரித்தபன் தங்கதுனரை.
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“சசேபழியன் குடுமி சுமமபவைப ஆடும?” என்று கூறிவிட்டு கண்ணபயிரைமும அவைனுடன் 

சசேர்ந்து சிரித்தபன்.

இவைர்களின் ஏளனச் சிறிப்னபக் கண்ட அருளுக்கு இருவைர் மீதும வவைறுப்பும எரிச்சேலும 

ஏற்படசவை வசேய்தது.

"ஏன்'டப, இப்படி எப்பப் பபர்த்தபலும இனியன்சமசல வபபறபனமப்படறீங்க. நமம 

கிட்ட இல்லபத எத்தனனசயப நல்ல குணங்கள அவைன்கிட்ட இருக்கு. சவைண்டிய 

அளவக்குத் திறனமயும இருக்கு. அதனபசல அவைனன எல்லபரும பபரைபட்டறபங்க; பரிசு 

தந்து புகழ்றபங்க!!

இனதக் சகட்கப் பிடிக்கபதவைனபகத் தங்கதுனற எதிர்ப்புக் குரைல் வகபடுத்தபன்:

“என்னடப, வபரிய திறனம? நமமகிட்ட மட்டும இல்னலய?”

தங்கதுனரையின் சபச்சில் ஆணவைம வதரிந்தது.

“பளளிக்கூடத்தின் எல்லபப் பரிசுகனளயும இனியசன வைபங்குறதுக்குக் கபரைணம 

திறனமயும இல்சல, மண்ணபங்கட்டியும இல்சல. அதுக்கு ஒரு வபரிய ரைகசியசம 

இருக்குடப!”

தங்கதுனரையின் சபச்னசே இனடமறித்து மர்மமபகப் புதிர் சபபட்டபன் கண்ணபயிரைம.

பரிசு வபறும மர்மத்னத அறிந்து வகபளளத் துடித்தபன் தங்கதுனரை. வபபறுனம 

இழந்தவைனபக “அவதன்ன அவ்வைளவ வபரிய ரைகசியம?” என வினப வதபடுத்து 

வினடக்கபக கண்ணபயிரைத்தின் முகத்னத சநபக்கிக் கபத்திருந்தபன்.

“வசேபல்லுடப, நபமும அதன்படி நடந்து பரிசும பபரைபட்டும வைபங்கலபம.” 

துரிதப்படுத்தினபன் மணி.

மர்மத்னத நீடித்துத் தன் நண்பர்கனளக் கபக்க னவைக்க விருமடபத கண்ணபயிரைம புதினரை 

அவிழ்க்கத் வதபடங்கினபன்:

“அவைன் ஆசிரியர்கள'ட்சட குனழஞ்சு குனழஞ்சு அவைங்கனளவயல்லபம நல்லப கபக்கப 

பிடிச்சு வைச்சிருக்கபன்'டப!”

மனலனயக் வகல்லி எலினயப் பிடித்தது சபபல் இருந்தது. கண்ணபயிரைம கூறிய கபரைணம 

'சேப்'வபன்று இருந்தபலும, அதிலும உண்னம இருப்பதுசபபல் மணியும தங்கதுனரையும 

கருதி அனத ஆசமபதிக்கும பபவைனனயில் தனலனய ஆட்டிக் வகபண்டிருந்தபர்கள. 

இவைர்களின் சபபக்னகக் கண்டு அருளுக்குச் சிரிப்பு வைந்தது.
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“பசி எடுத்த பறனவை பழ மரைத்னத நபடிப் சபபறதிசல என்ன தப்பு? அறிவப் பசி வகபண்ட 

இனியன் ஆசிரியர்கனளத் சதடிப் சபபறபன் இது எப்படித் தவைறபகும? அதுசவை ஒரு 

திறனம தபசன!”

அருளின் கபட்டமபன பதில் அவைர்கள வைபனய அனடத்தது; என்ன சபசுவைது எனத் 

வதரியபது ஒருவைர் முகத்னத ஒருவைர் பபர்த்துக் வகபண்டனர்.

“அருள எப்பவம இனியனன ஒசேத்திசய தபன்'டப சபசுவைபன்”. வமதுவைபக 

முணுமுணுத்தபன் மணி.

“என்ன ஆனபலும சேரி. இந்த ஆண்டு பளளிப் சபபட்டி எல்லபத்திசலயும நபமும பங்கு

வபறணும. இனியனன எந்தப் பரிசும வைபங்க விடக்கூடபது, எல்லபம நபசமதபன் 

வைபங்கணும.” தன் ஆனசேனய வீரைபப்பபக வவைளிப்படுத்தினபன் தங்கதுனரை. வபருமித 

உணர்வ வபபங்க மற்றவைர்களின் முகத்னத ஏறிட்டு சநபக்கினபன்.

தங்கதுனரை கூறியனத ஆசமபதிப்பவைன் சபபல் மணி தனலனய ஆட்டியபடி சபசினபன்:

“நல்ல சயபசேனனதபன். ஆனபல், அதுக்கு வரைபமப அறிவம திறனமயும சவைணுசம. 

அதுக்கு நபம எங்சகடப சபபறது!”

இவைர்கள சபசுவைனதப் வபபறுனமயபகக் சகட்டுக் வகபண்டிருந்த அருளுக்கு இனதக் 

சகட்டசபபது சிரிப்பு வைந்துவிட்டது. சகலி வசேய்யும பபவைனனயில்,

“அறிவம திறனமயும எங்சகயபவைது கனடயில் விற்குமப என்று சதடிப் பபர்த்து 

வைபங்கினப சபபச்சு!” என்று சவைண்டுவமன்சற கிண்டல் வசேய்தபன் அருள.

இனதக் சகட்டசபபது கண்ணபயிரைத்துக்கு ‘சுரீர்’ என்றது. வைந்த சகபபத்னத அடக்கிக் 

வகபண்டு வைன்ம உணர்ச்சிசயபடு சபசினபன்:

“நமமபசல பரிசு வைபங்க முடியபவிட்டபலும அவைனன வைபங்கவிடபமல் தடுத்திட்டப 

அதுசவை நமக்கு வவைற்றிதபண்டப.”

கண்ணபயிரைம சபசியதன் உட்கருத்து மற்றவைர்களுக்குத் வதளிவைபகப் புலப்படவில்னல.

“அவதப்படிடப முடியும?” சகளவிக் கனன வதபடுத்தபன் தங்கதுனரை.

“தங்கதுனரைக்கு எப்பவம எதிசலயும அவைநமபிக்னகதபன். முயன்றபல் முடியபதது 

உண்டப? வபபறுத்துப் பபர், எல்லபம வதரியும?”

கண்ணபயிரைத்தின் சபச்சு ஏசதப விபரீதத்துக்கு வைழி வைகுப்பது சபபல் அருளுக்குத் 

சதபன்றியது. தவைறபன சநபக்கும சபபக்கும உளள அவைர்கசளபடு வதபடர்ந்து சபசேசவை 
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அவைனுக்குப் பிடிக்கவில்னல. இருப்பினும அவைர்கள வசேல்ல முனனயும பபனத மிகத் 

தவைறபனது எனச் சுட்டிக்கபட்டும வைனகயில் சேரியபன பபனதனயக் கபட்டிப் சபசேலபனபன்:

“உங்க முயற்சினய படிப்பிசலயும நல்ல வசேயல்கள’சலயும திருப்பினபல் உங்களுக்கும 

பரிசும பபரைபட்டும தபனபக வைரும. அடுத்த வைனுக்குத் தீங்கு வசேய்யறதிசல சிந்தனனனயச் 

வசேலுத்தினப பழியும தண்டனனயுமதபன் மிஞ்சும. உங்க வைழிக்கு நபன் வைரைசலப்பப, 

நூலகத்துக்கு நபன் சபபகனும சநரைமபச்சு.” எனக் கூறி நடக்கத் வதபடங்கினபன் அருள.

அருளின் அறிவனரைனயக் சகட்க பிடிக்கபதவைர்களசபபல ஒருவைனரை ஒருவைர் பபர்த்துச் 

சிரித்துக் வகபண்சட அவைர்களும கனலந்து வசேன்றபர்கள.
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2. பபகம

இனியன் வீட்டிற்குச் வசேல்லும சேபனலயில் அருள திருமபுவைதற்கும இனியன் அங்கு வைந்து

சசேருவைதற்கும சேரியபக இருந்தது. அருள சிறிது சேலிப்புடன் சபசினபன்:

“என்னடப, உனக்கபக எவ்வைளவ சநரைம கபத்துக் கிடக்கிறது. நீ பபட்டுக்கு மபணிக்கத்னதக் 

கூட்டிக்கிட்டு அவைன் வீட்டுக்குப் சபபயிட்சட. உன் புத்தகப் னபனய நபன் தூக்கிக்கிட்டு 

அனலயசறன். நல்ல சுனமடப.”

“அருள! முடிஞ்சே மட்டும அறினவை வநனறயச் சுமக்கனும’டப.” தன் புத்தகப் னபனய 

வைபங்கிக் வகபண்சட இனியன் சபசினபன்.

“அது சேரி! அதுக்கபக உனக்கு நபன் ஏடு தூக்கியபக இருக்க முடியபதப்பப ! இந்தக் கிழிஞ்சே 

னபயிசல நீ திணிச்சு வைச்சிருக்கிற உன் அறிவச்வசேல்வைம இன்னும வகபஞ்சே சநரைத்திசல 

வபபத்துக்கிட்டு கீசழ விழுந்தபலும விழுந்திடும!” சிரித்துக் வகபண்சட சகலி சபசினபன்.

“அறிவ னபனயப் வபபருத்தது இல்னல அருள. அனதப் பிடிக்கிற னகனயயும படிக்கிற 

மனனதயும வபபருத்தது.” வினயமபகக் கூறி முடித்தபன் இனியன்.

“சபச்சுப் சபபட்டிசல முதற்பரிசு வைபங்குறவைனபச்சசே அகப்பட்டப விடுவியப? அது சேரி 

மயக்கம சபபட்டு விழுந்த மபணிக்கம இப்ப எப்படி இருக்கபன்?”

சபச்னசே மபற்றி ஆவைசலபடு சகட்டபன் அருள.

“பபவைம'டப. அவைன் வைலிப்புடன் மயக்கமப விழுந்த சசேதினயக் சகட்டவடசன 

சநபயபளியபய் இருக்கிற அவைன் அமமப எப்படிவயல்லபம அழுது புலமப 

ஆரைமபிச்சுட்டபங்க வதரியுமப? மபணிக்கத்துக்கிட்சட படிப்புத் திறனமயும இல்சல, 

அவைன் வீட்டிசலசயப சவைறு எந்த வைசேதியும இல்னல. அவைன் நினலனம வரைபமபப் 

பரிதபபம'டப,”

“உண்னமதபன்'டப, நமப வைகுப்பிசல கண்ணனும மபணிக்கமும தபசன படு மட்டம: 

சமலும, எப்பப் பபர்த்தபலும மபணிக்கம சசேபர்ந்துசபபய்த்தபன்'டப இருக்கபன். 

சபபதபக்குனறக்கு வைலிப்பு சநபய் சவைசற" தன் மன ஆதங்கத்னத வவைளிப்படுத்தினபன்.

“அவைன் சசேபர்வக்குக் கபரைணம சசேபமசபறித் தனம மட்டுமில்சல, அருள. அவைன் 

வீட்டிசல சேபப்பபட்டு வைசேதிசயப, படிக்கிறதுக்கு ஏத்த எந்த ஒரு வைசேதியுசமப, இல்னல’டப. 

அவைன் அமமப தன் வைறுனமனயச் வசேபல்லி அழுதபங்கடப”.
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“அப்படியப?”

ஆமப, அருள. மபணிக்கம பிறக்கறதுக்கு வகபஞ்சே நபள முன்னதபகசவை அவைன் அப்பப 

இறந்துட்டபரைபம. அவைன் அப்பப பட்டிருந்த கடனுக்கு வீடும சபபய்விட்டதபம. 

சேபப்பபட்டுக்கு வைழியில்லபம அவைன் தபயபர் னதயல் சவைனல வசேய்து மபணிக்கத்னதயும 

மற்ற மூனு வபண் பிளனளகனளயும வைளர்த்து வைர்றபங்களபம. கடந்த மூணு மபசேமப 

மபணிக்கத்சதபட அமமபவம படுத்த படுக்னகயபயிட்டபங்களபம. மபணிக்கத்துக்குப் 

படிப்பும சேரியப வைரைனலசய’ன்னு வரைபமபக் கவைனலப்படறபங்க அருள.” மபணிக்கத்தின் 

குடுமபச் சூழ்நினலனய இனியன் விளபவைபரியபக விளக்கிக் கூறினபன்.

இனியன் கூறியனத ஆசமபதிக்கும வைனகயில் அருள சபசேலபனபன்.

“மபணிக்கம சநபஞ்சேபனப இருக்குறதுக்குக் கபரைணம இப்பத்தபன் புரியுது. உடல் 

வைலுசவைப, படிப்சபப இல்லபத மபணிக்கக்னத வநனச்சு அவைன் அமமப வைருந்துறது 

நியபயமதபசன? நமம வைகுப்பிசல கண்ணனுக்கு அடுத்தபடியப மபணிக்கமதபசன 

மக்கு’ன்னு சபரு வைபங்கி யிருக்கபன்.”

“கண்ணனுக்குப் படிப்பில்சலன்னபலும பயில்வைபன் மபதிரி உடமபிருக்சக! அவைன் எந்த 

சவைனலயும வசேய்து பினழச்சுக்குவைபன். மபணிக்கத்தபல் அதுகூட முடியபசத அருள.”

இனியன் தன் அச்சேத்னத கவைனல சதபய்ந்த முகத்துடன் வவைளிப்படுத்தினபன். இனதக் 

சகட்ட அருள, மபணிக்கம இவ்வைபறு சநபஞ்சேபனபக இருப்பதற்கபன கபரைணத்னதப் பற்றி 

ஆரைபய முற்பட்டபன்.

“இளம வையதிசல நல்ல ஊட்டச்சேத்து இல்லபது சபபனபல் மூனள வைளர்ச்சி வரைபமபவம 

பபதிக்கப்படும’னு எங்க டபக்டர் ஒருசேமயம அப்பபகிட்சட வசேபல்லிக் வகபண்டிருந்தனத 

நபன்கூடக் சகட்டிருக்சகன். சேரி, சநரைமபயிட்டுது. எங்கமமப சதட ஆரைமபிச்சுருவைபங்க. 

இந்தப உன் புத்தகப்னப. நபன் சபபய் வைசரைன் ‘டப.” என்று கூறியபடி வினரைந்து தன் 

வீட்னட சநபக்கி நனடனயக் கட்டினபன். மபணிக்கத்

தின் நினனவிலிருந்து முற்றிலும விடுபடபதவைனபக, ஏசதசதப சிந்தனனசயபடு நடந்தபன் 

இனியன்.
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3. பபகம

பளளிக்கூடம முடிவைனடந்தனதக் குறிக்கும வைனகயில் மணி அடித்து ஓய்ந்தது. 

அவிழ்க்கப் பட்ட மூட்னடக்குளளிருந்து வநல்லிக்கபய்கள சிதறி ஒடுவைனதப்சபபல் 

வைகுப்பனறகளிலிருந்து மபணவைர்கள ஒட்டமும நனடயுமபக உற்சேபகத் சதபடு 

வவைளிசயறினபர்கள. சிறிது சநரைத்தில் ஆரைபவைபரைம அடங்கி அனமதி குடிவகபளளத் 

வதபடங்கியது.

வைகுப்பனறயிலிருந்து வவைளிவைந்த கண்ணபயிரைம தன் நண்பர்கனள எதிர்சநபக்கியவைனபக 

வைழக்கமபன மரைத்தடி சவைரின் மீது வசேன்று அமர்ந்தபன். ஒருவைர்பின் ஒருவைரைபகத் தங்க 

துனரையும மணியும அங்கு வைந்து சசேர்ந்தபர்கள. வைகுப்பில் ஆசிரியர் நடத்தும பபடத்தில் 

கவைனம வசேல்கிறசதப இல்னலசயப இந்த மரைத்தடியில் கூடி ஊர் வைமபளப்பதில் கவைனம 

வசேலுத்தத் தவைறுவைசத இல்னல. கண்ணபயிரைத்தின் நண்பர் குழபம வைகுப்புக்கு வைரைபமல் 

சபபனபலும இந்த மரைத்தடி மபநபட்டில் கலந்துவகபளளத் தவைறுவைசத இல்னல. 

பபடத்னதத் தவிர்த்து மற்ற எல்லப விஷயங்கனளப் பற்றியும இங்சக விரிவைபன விவைபதம 

நனடவபறும.

வைழக்கப்படி வைமபளப்னபத் வதபடங்கி னவைத்தபன் கண்ணபயிரைம.

“எங்கடப நமம கண்ணனன வரைண்டுமூணு நபளப கபசணபம. லீவ 

வலட்டர்கூடவைரைனல’ன்னு வைபத்தியபர் வசேபன்னபர்.” கண்ணன் வைகுப்புக்கு வைரைபத 

கரிசேனத்னத வவைளிப்படுத்தினபன் கண்ணபயிரைம.

கண்ணனின் இயல்னப நன்றபகசவை புரிந்து னவைத்திருந்த தங்கதுனரை தன் கருத்னத வவைளிப்

படுத்தினபன்:

“அவைன் கபடபறு மபசேம வீடபறு மபசேம’கிற வகபளனகனயக் கண்டிப்பப கனடப்பிடிக்கிற 

வைன்’டப. அவைனுக்கு வவைளியிசல வபபழுது சபபக வைழி இல்னல’ன்னபதபன் 

பளளிக்கூடத்துக்கு வைருவைபன்.”

பளளிக்கூடம வைருவைதில் கண்ணனுக்கு நபட்டமில்னல என்பனதக் குறிப்பபக வவைளிப் 

படுத்தினபன் தங்கதுனரை.

அதற்கு சமலும விளக்கமதரை முன்வைந்தபன் மணி.

“அவைன் என்ன'டப பண்ணுவைபன். தப்பித் தவைறிப் பளளிக்கு வைந்தபலும இருக்கிற 

சநரை வமல்லபம வபஞ்சு சமசலசய நிற்குமபடியபயிடுது.”
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சநரைத்திற்கு வைரைபதனதயும படிப்பில் சமபசேமபக இருப்பனதயும நபசூக்கபகச் வசேபன்னபன் 

மணி. இதனன வைலுப்படுத்தும வைனகயில் சமலும அடுக்கினபன் கண்ணபயிரைம:

“படிக்கிறதுதபன் பழக்கமில்சல. பளளிக்குப் புத்தகசமப சநபட்சடப எடுத்து வைர்றதுகூட 

அவைனுக்குப் பழக்கமில்லபப் சபபயிடிச்சசேடப!”

கண்ணபயிரைம கூறியனதக் சகட்ட மூவைரும சிரித்துக் வகபண்டபர்கள.

“அவைன் அப்பப வைபங்கிக் வகபடுக்கறதில்னலசயப என்னசவைப?”

தன் ஐயப்பபட்னட வவைளிப்படுத்தினபன் தங்கதுனரை. அனத அடிசயபடு மறுக்க 

முனனந்தபன் மணி.

“நல்லப இருக்குடப கனத? அவைன் வரைபமப நல்லப படிக்கனும’னு அவைன் அப்பப 

எவ்வைளவ ஆனசேப்படறபர் வதரியுமப? பபடப்புத்தகம, சநபட்டுப் புத்தகம, தின்பண்டம 

அது இது’ன்னு அவைன் எனதக் சகட்டபலும மறக்கபம வைபங்கித் தர்றபர்.”

அனத அப்படிசய ஆசமபதித்தபன் கண்ணபயிரைம. கண்ணசனபடு மிகவம வநருங்கிப் 

பழகியதபல் அவைன் நினலனமகள அனனத்தும கண்ணபயிரைத்துக்கு அத்துப்படி. அவைன் 

கூறினபன்.

“கண்ணன் வைபய் எப்பவம எனதயபவைது அனரைச்சேபடிசயதபன்’டப இருக்கும. அவைன் 

இப்படி பளளிக்கூடம வைரைபம ஊர் சுத்தறனதக் கண்டிச்சு அவைன் அப்பபவம எவ்வைளசவைப 

திட்டிப் பபர்க்கிறபர்; அடித்துப் பபர்க்கிறபர்; அவைன் திருந்தசவை இல்னல. அவைன் பபனத 

யிசலதபன் அவைன் சபபயிட்டிருக்கபன்”.

இவைர்கள கண்ணனனப் பற்றி விமர்சேனம வசேய்து வகபண்டிருக்குமசபபசத, கண்ணன் 

இவைர்கனளத் சதடிக் வகபண்டு அங்சக வைந்து சசேர்ந்தபன். எப்சபபதும குதூகலமபக வைரும 

அவைன் இன்று கவைனலசய உருவைபனவைனபக அங்சக வைந்தபன். அவைன் சதபற்றம அவைன் 

நண்பர்கனளத் துணுக்குறச் வசேய்தது. ஏன் இந்தக் சகபலத்துடன் வைந்திருக்கபன் எனப் 

புரியபது தினகத்தவைர்களபக ஒருவைனரைவயபருவைர் பபர்த்துக் வகபண்டனர். ஒரு நிமிடம 

அவைர் களுக்கினடசய மயபன அனமதி நிலவியது அனமதினயக் கனலத்தபன் 

கண்ணபயிரைம.

“என்னடப கண்ணப, னகயிசலயும முகத் திசலயும பிளபஸ்திரி சபபட்டிருக்சக. உதடு 

சவைசற வீங்கியிருக்கு. யபர் கூடவைபவைது சேண்னட சபபட்டியப?”

அக்கனரையும அனுதபபமும பின்னிப் பினணய கண்ணபயிரைம சகட்ட சகளவி கண்ணன் 

மனதுக்கு இதமபகவம ஆறுதலபகவம இருந்தது. கண்ணபயிரைத்னத ஒரு முனற 
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வைபஞ்னசேசயபடு பபர்த்தபன். தபன் வசேபல்லப் சபபகும பதினல ஆவைல் வபபங்க 

எதிர்சநபக்கிக் கபத்திருக்கும தன் நண்பர்கனள ஒருமுனற சநபட்டமிட்டபன். ஒரு 

கனனப்புக் கனனத்துத் தன் வதபண்னடனயச் சேரி வசேய்து வகபண்டு சபசினபன்:

“என் கிட்ட யபர்’டப சேண்னடசபபடமுடியும? எங்கப்பப...... ” கண்ணன் முடிப்பதற்கு முன்

தன் அனுமபனத்னத வவைளிப்படுத்த முனனந்தபன் மணி. கண்ணபயிரைத்னதப் சபபலசவை 

அவைனும கண்ணசனபடு வநருங்கிப் பழகியவைன் ஆதலபல் இனடமறித்துப் சபசினபன்:

“அப்சபப சேரி, வைழக்கமப நடக்கிற அப்பப பூனஜ! இன்னிக்குக் வகபஞ்சேம உக்கிரைமப 

நடந்திருக்கும சபபல இருக்கு இல்சலடப கண்ணப!”

மணியின் இனடமறிப்புக் சகளவியில் இருந்த சகலியும கிண்டலும கண்ணனின் 

ஆத் திரைத்னத சமலும அதிகப்படுத்தியது அவைன் ஒருவித வைன்ம உணர்வடன் சபசினபன்.

“எல்லபம அந்த இனியனபசலதபன் எனக்கு இந்த நினல.”

கண்ணன் அப்பபவிடம அடிபட்டதற்கும இனியனுக்கும என்ன சேமபந்தம. நண்பர்கள 

அவைரைவைர்கள சபபக்கில் அனுமபனிக்கத் வதபடங்கினபர்கள.

“உன்னனப் பற்றிய உண்னமகனளவயல்லபம உங்கப்பபகிட்சட வசேபல்லிட்டபனப?” 

மணி தன் யூகத்னத வவைளிப்படுத்தினபன்.

“அவைனுக்கு ஏதுடப அவ்வைளவ னதரியம? இனியன் ஏனழப் னபயனபக இருந்தபலும 

எவ்வைளவ நல்லபப் படிக்கிறபன். எல்லபருகிட்சடயும நல்ல னபயன்’னு சபரு 

வைபங்குறபன். சபபட்டி, பரிசு அது இது'ன்னு எவ்வைளவ வபருனம'ன்னு அவைசனபடு ஒப்புக்

கபட்டிசய என்னன அடிச்சு வநபருக்கிட்டபர்'டப.”

கண்ணனுக்கு ஆறுதலும சதறுதலும தரும வைனகயில் அவைனுக்கு உற்சேபக வைபர்த்னதகள 

கூற முனனந்தபன் கண்ணபயிரைம.

“எல்லபத்துக்குசம அந்த இனியன் சபபக்குத் தபன்’டப கபரைணம. அவைன் 

வகபட்டத்னத எப்படியும அடக்கணும, அவைன் வபருனமனயத் தனரை மட்டமபக்கனும. 

ஊவரைல்லபம அவைனனப் பழிக்குமபடியபச் வசேய்யனும. இதுதபன்’டப இனி நமம 

லட்சியம”

கண்ணபயிரைத்தின் சபச்சில் வைன்ம உணர்ச்சி வைலுவைபக வவைளிப்பட்டது. அவைன் கூறிய 

பழிவைபங்கும சபபக்னக அவைன் நண்பர்கள மணியும தங்கதுனரையும முழு மனசதபடு 

ஏறகவில்னல என்றபலும மறுப்சபதும கூற முனனயவில்னல. ஆனபலும அவைன் கருத்னத

முழுனமயபக ஏற்கும பபவைனனயில், “உன் லட்சியம தபன் என் லட்சியம. இதுக்கபக நபன் 
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எனதயும வசேய்யத் தயபர்!’ எனத் தன் முழுமனதபன ஆதரிப்னப உறுதியபக 

வவைளிப்படுத்தினபன் கண்ணன்
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4. பபகம

வைகுப்புகள வதபடங்க இன்னும சிறிது சநரைம இருந்தது. வைகுப்புக்குள நுனழந்ததும 

நுனழயபததுமபக தங்கதுனரை இருந்த வபஞ்சினய சநபக்கி வினரைந்து வசேன்றபன் கண்ணன். 

அவைன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி நினறந்திருந்தது.

“தங்கதுனரை நமம மணி பிறந்த நபள விருந்து வரைபமப சஜபர்டப! எத்தனன வைனக யபன 

ஸ்வீட், சேபப்பபடு!!”

“விருந்து மட்டுமப? விதவிதமபன அலங்கபரைம. பபட்டுக் கச்சசேரி, எல்லபம ஒசரை 

அமர்க்களம'டப”

தன் மகிழ்ச்சினயத் தங்கதுனரைசயபடு பகிர்ந்து வகபண்டபன் கண்ணன்.

எனதசயப நினனவபடுத்தும பபவைனனயில் ஆர்வைத்சதபடு னகனய உயர்த்தியபடி 

சபசினபன் கண்ணபயிரைம.

“கண்ணன் ஒன்னறக் கவைனிச்சியப?” சகளவிக்குறி வைடிவில் வநற்றினயச் சுழித்தபடி வினப

எழுப்பினபன் கண்ணபயிரைம.

“முந்திரிப் பருப்பும திரைபட்னசேப் பழமுமபக இருந்த பபயபசேத்னதத்தபசன வசேபல்சற.” 

அலட்சியமபக கண்ணபயிரைத்னதப் பபர்த்துக் கூறினபன் கண்ணன்.

“நீ சேபப்பபட்டு இனலசயபடசவை இரு. சுத்த சேனமயல்கட்டுடப நீ.” நளினமபகக் 

கிண்டலடித் தபன் கண்ணபயிரைம.

“நமம ஆசிரியர் புத்தகப் பபக்வகட் ஒன்னறப் பரிசேபகக் வகபடுத்தனத மணிசயபட அப்பப 

வரைபமபவம அலட்சியமப வைபங்கி அப்பபசல சபபட்டனதயும, அதுக்கபக நமம ஆசிரியர் 

வைருத்தப்பட்டனதயும தபசன வசேபல்சற?” தபன் நினனத்தனத சேரிபபர்த்துக் வகபளள 

முயன்றபன் தங்க துனரை.

“ஆமபடப, பிறந்த நபள பரிசேப வபரிய புத்தகப் பபக்வகட்னட, மணி னகயிசல வகபடுத்து. 

‘நல்லப கஷ்டப்பட்டுப் படிச்சு வைபழ்க்னகயிசல முன்சனறனும’னு வைபழ்த்தினப்சபப 

மணிசயபட அப்பப வைழிமறிச்சு......” கண்ணபயிரைம முடிக்கவில்னல. அதற்குள கண்ணன்,

“இனடமறிச்சு என்ன வசேபன்னபர்?” என ஆர்வைத் துடிப்புடன் சகட்டபன்.

கண்ணபயிரைம வதபடர்ந்தபன்:
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“என் மகன் அதிகமபப் படிக்கக் கூடபதுங்கறது என் வகபளனக. அவைனுக்கு சவைண்டிய 

அளவ வசேபத்து இருக்கு. அவைன் வைபழ்நபள முழுக்க சுகமபகசவை வைபழ முடியும. அவைன் 

ஒண்ணும அதிகம படிச்சு உத்திசயபகம அது இதுன்னு அனலய சவைண்டிய அவைசியம 

இல்சல, ஏசதப பபஸ் பண்ற அளவக்கு படிச்சு முடிச்சேப சபபதும’னு வசேபல்லி 

அலட்சியமபக நம ஆசிரியர் தந்த புத்தகப் பபக்வகட்னட வைபங்கி அப்பபசல சபபட்டபர்.”

“கண்ணபயிரைம கூறிய வசேய்தினயக் சகட்ட அவைன் நண்பர்களுக்கு மணியின் அப்பப 

சபபக்கு

பிடித்தமபக இல்னல என்பது அவைர்களின் அனமதிசய புலப்படுத்தியது. எனினும, 

அடுத்து என்ன நடந்தது என்பனத அறிய தங்கதுனரை ஆர்வைப்பட்டபன்.

“அப்புறம?' வினப வதபடுத்தபன் தங்கதுனரை

“அப்புறம என்ன? ஆசிரியர் சகபபமப வவைளிசயறத் வதபடங்கினபர் உடசன மணி 

ஓடிவைந்து, சேமபதபனம வசேபல்லத் வதபடங்கினபன். அப்சபபது அவைனுனடய அப்பப 

வைந்து...”

“அப்பப வைந்து என்ன வசேபன்னபர்?” ஆர்வை மிகுதியபல் கண்ணபயிரைத்னத இனடமறித்துக் 

சகட்டபன் கண்ணன்.

“சேமபதபனம வசேபன்னபர்.” கண்ணபயிரைம கூறினபன்.

“என்ன சேமபதபனம வசேபன்னபர்?” ஆர்வைப் வபருக்குடன் வினப எழுப்பி கண்ணபயிரைத்தின் 

முகத்னத உற்று சநபக்கினபன் கண்ணன்.

கண்ணபயிரைம மணியின் அப்பப கூறியனத அப்படிசய கூறத் வதபடங்கினபன்.

“மணியின் அண்ணன் வசேந்தில் படிப்பில் வரைபமபக் கவைனம வசேலுத்தி வைந்தபன். 

வைகுப்பிசல எப்சபபதும முதலபவைதபக வைருவைபன். எப்பவம புத்தகமும னகயுமபகசவை 

இருப்பபன். இரைவ பகலபகப் படிப்பபன். அவைன் கல்லூரிப் படிப்னப முடிப்பதற்கு 

முன்னதபக மூனளயில் கட்டி வைந்து இறந்துவிட்டபன். இனடவிடபத படிப்பினபல் தபன் 

இந்த இறப்பு ஏற்பட்டதபக இன்னும நமபிக் வகபண்டிருப்பதபகவம மணிக்குப் படிப்பில்

ஆர்வைம இருந்தபலும அவைனன அதிகமபகப் படிக்கவிடபமல் தபன் தடுத்து வைருவைதபகவம 

வசேபன்னபர்.”

“இதுக்கு நமம ஆசிரியர் எதுவசம வசேபல்லனலயப? கண்ணபயிரைத்தின் பதினலத் 

வதபடர்ந்து சகளவி சகட்டபன் தங்கதுனரை.
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“மணிசயபட அப்பபவின் முடிவ ஒருவித மூடநமபிக்னக'ன்னும, மூனளயிசல ஏற்பட்ட 

கட்டிக்கும படிப்புக்கும எவ்விதத் வதபடர்பும இல்னல’ன்னும எடுத்துச் வசேபல்லி 

விளக்கினபர். அசதபட, வபற்சறபர்களின் ஒத்துனழப்பு இல்லபததபசலயும வீட்டில் நல்ல 

சூழ்நினல இல்லபததுனபசலயும மணி திறனமசேபலியப வைரை முடியப மல் சபபச்சு’ன்னும 

ஒரு குட்டி வைகுப்சப நடத்தி முடிச்சிட்டபர்.”

எனதசயப நினனவபடுத்திக் வகபண்டவைனபக கண்ணன் சவைவறபரு விஷயத்னதச் வசேபல்ல 

முனனந்தபன்.

“இனதவயல்லபமவிட சுனவையபன சேமபவைம ஒண்னு அங்சக நடந்தது உங்களுக்குத் 

வதரியுமப?” கண்ணன் சகளவி அவைன் நண்பர்களி னடசய ஆர்வைத்னதத் தூண்டியது. 

அவைன் வசேபல்லப் சபபகும விஷயத்னதத் வதரிந்து வகபளள ஆர்வைப்பட்டபர்கள. தங்கள 

கபது கனளத் தீட்டிக் வகபண்டு அவைன் வைபய் அனசேனவைசய உற்று சநபக்கினபர்கள.

“என்ன அது?” கண்ணபயிரைம முந்திக் வகபண்டு சகட்டபன்.

“நமனமப் சபபல இனியன் விருந்துக்கு வைந்தும விருந்து சேபப்பிடசலடப.” கண்ணன் 

பூடகமபகச் வசேபல்லி முடித்தபன்.

“ஏன்’டப? ஒருசவைனள ஆசிரியருக்குப் பரிஞ்சு சகபவிச்சுக்கிட்டு சபபயிட்டபசனப?” தன் 

அனுமபனத்னத வவைளிப்படுத்தினபன் தங்கதுனரை.

“அவதல்லபம இல்னல.” தங்கதுனரை அனுமபனத்னத நிரைபகரித்தபன் கண்ணன்.

“பின்சன? என்ன’ன்னு வசேபல்லு'டப” கண்ணபயிரைம வபபறுனம இழந்தவைனபகக் 

கண்ணனனத் துரிதப்படுத்தினபன்.

சமலும மர்மத்னத நீடிக்கபமல் புதினரை விடுவிக்க முனனந்தபன் கண்ணன்.

“தனக்குச் சேபப்பிடத் தந்த சேபப்பபட்னட யபருக்கும வதரியபமல் ஒரு வபபட்டலமபகக் 

கட்டி னகயிசல எடுத்துக்கிட்டு சபபனபன்’டப,” ஒரு வைழியபகக் கண்ணன் வசேபல்லி 

முடித்தபன்.

இனதக் சகட்டசபபது கண்ணபயிரைமும தங்கதுனரையும முகத்னதச் சுழித்தபர்கள 

இனியனனப்பற்றி ஏளனமபக அவைர்கள உளளம நினனப்பனத முகக்குறிப்பு 

வவைளிக்கபட்டத் தவைறவில்னல.

இவைர்கள மூவைரும இனியனனப் பற்றிப் சபசிக்வகபண்டிருப்பனத வசேவி மடுத்தவைபசற 

அருள சகட்டுகவகபண்சட அங்சக வைந்து சசேர்ந் தபன். இனியனின் இனணபிரியபத் 

சதபழன் ஆதலபல் அவைனனப்பற்றி ஏளனமபக எளளி நனகயபடிப் சபசுவைனத அவைனபல் 
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வபபறுக்க முடியவில்னல. இருப்பினும அனத வவைளிக்கபட்டிக் வகபளளபமசல வைந்ததும 

வைரைபததுமபகப் சபசினபன்:

“நீங்க வநனனக்கிற மபதிரி தன் வீட்டுக்கு அவைன் அனத எடுத்துச் வசேல்லவில்னல. நபனும 

சேந்சதகப்பட்டு அவைன் பின்னபசலசய சபப சனன். அவைன் அனத சநபசயபடு 

பட்டினி கிடக்கிற மபணிக்கம தபயபரிடம வகபண்டு சபபய்க் வகபடுத்துச் சேபப்பிடச் 

வசேபல்லி வைற்புறுத்தினபன். நபன் அனதக் சகட்டு வநஞ்சு வநகிழ்ந்திட்சடன். எனக்குக் 

கண்ணீசரை வைந்திருச்சு. இனியனின் அன்னபயும மனிதபபிமபன உணர்ச்சினயயும இரைக்க 

சிந்னதனயயும கண்டு அந்த அமமப கண்ணிர்விட்டு அழுதுட்டபங்க.”

அருள தன் நண்பன் இனியனின் இனிய வசேயனல விளக்குமசபபது அவைன் கண்களில் 

உணர்ச்சி சமலீட்டபல் நீர் சுரைந்து நின்றது. இனதக் கண்ட தங்கதுனரையும கண் 

கலங்கினபன். அவைன் தன் உணர்ச்சினய அடக்க முடியபதவைனபக வவைளிப்படுத்தினபன்.

“என்னடப, கண்ணபயிரைம நமம அருள வசேபல்றது வநஞ்னசே உருக்குற கனதயபயிருக்சக?”

“அதபன் நீசய வசேபல்லிட்டிசய.”

“என்ன?ன்னு?”

“கனத’ன்னு!”

கண்ணபயிரைத்தின் சபச்சு அருளுக்குப் பிடிக்கபததபல் அவைன் சேட்வடன்று அந்த 

இடத்னதவிட்டுக் கிளமபினபன். அடுத்து அவைர் களும புறப்பட்டபர்கள
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5. பபகம

தனக்கு முன்னபல் வசேன்று வகபண்டிருக்கும இனியனன எட்டிப் பிடிக்கும பபவைனனயில் 

துரித நனடசபபட்டு வைந்தபன் அருள இனியனன வநருங்கியதும சகட்டபன்:

“இனியப! பளளி ஆண்டுவிழபக் கட்டுனரைப் சபபட்டிக்குப் வபயர் வகபடுத்துட்டியப?” 

ஆர்வைத் துடிப்புடன் சகட்டுவிட்டு, இனியனின் முகத்னதப் பபர்த்தபன்.

“நபன் மட்டுமப? நமம கண்ணபயிரைம, கண்ணன், மணி, தங்கதுனரை எல்லபருசம வபயர் 

வகபடுத்திருக்கபங்க.”

இனியன் தந்த பட்டியனலப் பபர்த்தசபபது அருளுக்கு ஆச்சேரியம ஏதும ஏற்படவில்னல.

“அவைங்கள’லபம வபயர் வகபடுப்பபங்கன்னு எனக்கு முன்னபசலசய வரைபமப நல்லபத் 

வதரியும! இவைங்களுக்கும கட்டுனரைப் சபபட்டிக்கும என்னடப சேமபந்தம? ஒழுங்கப 

பபடத்னதப் படிக்கிறதும பளளிக்குவைர்றதுசம தகரைபறு. இதிசல...” அருள முடிக்கும 

முன்சப இனியன் இனடமறித்துப் சபசினபன்.

“அவைங்களும சபபட்டியிசல பங்வகடுக்கிறது நல்லதுதபசன, அருள. சபபட்டி 

கடுனமயப இருந்தபத்தபசன திறனமயபன வைங்கனளத் சதர்ந்வதடுக்க முடியும. பரிசு 

வைபங்குறவைங்க மதிப்பும உயரும. சபபட்டியிசல கலந்து திறனமனய 

கபட்டறதுக்கபகவைபவைது நினறயப் படிக்கனும சிந்திக்கனும இல்னலயப, அருள.”

இனியனின் கருத்னத முழுக்க ஏற்க இயலபது என்ற பபவைனனயில் தனலனய சமலும 

கீழுமபக ஆட்டி அழகு கபட்டினபன் அருள.

“அவைங்க சிந்திக்க ஆரைமபிச்சுட்டபங்கன்னப யபருக்சகப ஆபத்து’ன்னுதபன் அர்த்தம.” 

கடந்த கபல அனுபவை அடிப்பனடயில் கருத்துனரைத்தபன் அருள.

“நமப நண்பர்கனளப்பத்தி நபசம தப்பபப் சபசேக்கூடபது அருள. அவைங்களும நல்லவைங்க. 

நபளனடவிசல திருந்துவைபங்'கன்சன நமபுசவைபம.”

“நீ நமபிக்கிட்சட இரு நபன் வைர்சறன்.’ கூறிவிட்டு அருள வினரைந்து நடக்கலபனபன். 

நபளனடவிசல திருந்துவைபங்’கன்சன நமபுசவைபம”.
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6. பபகம

பளளிக்கூட வினளயபட்டுத் திடலின் ஒரைமபக உளள மரைத்தடிதபன் அவைர்களின் அரைட்னட 

மபநபடு நனடவபறும வைழக்கமபன இடம. அன்னறக்கும அவைர்கள அங்சக குழுமத் 

தவைறவில்னல.

கண்ணபயிரைமும தங்கதுனரையும மணியும முன்சப அங்சக வைந்து சசேர்ந்துவிட்டபர்கள. 

கண்ணனன இன்னும கபசணபம. அவைன் வைருனகனய எதிர்சநபக்கியபடி கபத்திருந்தனர். 

எதிர்பபர்த்தபடிசய கண்ணனும வைந்து சசேர்ந்தபன். அவைன் னகயில் ஒரு ‘ஸ்வீட் பபக்வகட்’ 

இருந்தது. இனத முதலில் கண்ட கண்ணபயிரைம ஆவைசலபடு அனதப்பற்றி வினவினபன்.

“என்னடப, கண்ணப னகநினறய ஸ்வீட் பபக்வகட். இன்னிக்கு என்ன உனக்குப் பிறந்த 

நபளப? நீ எங்களுக்குச் வசேபல்லசவை இல் னலசய?” வியப்சபபடு வினவினபன்.

“எனக்குப் பிறந்த நபவளல்லபம ஒண்னு மில்சலடப. ஆனபல், ‘இது கண்ணனின் 

வைபழ்விசல ஒர் புதுனம நபள’னு வசேபல்லி எங்கப்பப இன்னிக்கு எனக்கு 5 ரூபப 

வகபடுத்தபர்’டப. அப்படிசய அதுக்கு ஸ்வீட் வைபங்கிட்டு உங்கனளப் பபர்க்க 

வைந்துட்சடன்.” மூச்சு விடபமல் கூறி முடித்தபன் கண்ணன்.

“புதுனம நபளப! ஒண்ணும புரியனலசய?” வியப்புடன் சகட்டபன் தங்கதுனரை.

“ஒரு சவைனள கண்ணன் பளளிக்கூடம சபபகசல, படிக்கசல, நல்ல மபர்க் 

எடுக்கனல’ன்னு எப்பவம அடிக்கிற அவைன் அப்பப, இன்னிக்கு அப்படி அடிக்கபதனத 

புதுனமயப வநனச்சு புதுனம நபளப வகபண்டபடறபசரைப என்னசவைப?” கிண்டலபகக் 

சகட்டபன் மணி.

“அவதல்லபம ஒண்ணுமில்சலடப. நீங்கள "லபம கட்டபயப்படுத்தினதபசல கட்டுனரைப் 

சபட்டிக்குப் வபயர் வகபடுத்சதனப, அனத நமம ஆசிரியர் எங்கப்பபகிட்சட சநற்று 

வசேபல்லியிருக்கிறபர். எங்கப்பபவக்கு வரைபமப சேந்சதபஷம ஏற்பட்டிருச்சு. கண்ணப! நீ 

இப்படிவயல்லபம திறனமயபளனப இருக்கனும’னு தபன் நபன் கனவ கபண்கிசறன்’னு 

வசேபல்லி தின்பண்டம வைபங்கிக்க 5 ரூபப வகபடுத்தபர்டப.”

‘ஸ்வீட் பபக்வகட்’ வைந்த வைரைலபனறச் வசேபல்லி முடித்தபன் கண்ணன்.

“ஐசயப பபவைம'டப உங்கப்பப!” இரைங்கல் தீர்மபனம நினறசவைற்றினபன் மணி.

“தின்பண்டம வைபங்கித் தின்ன சேதப கபசு வகபடுத்து, கண்ணன் தன் கவைனத்னதப் படிப்புப் 

பக்கசம திருமபவிடபம, தீனி சமசலசய இருக்
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குமபடியப வைச்சிருக்கபசரை அதுக்கபக அனுதபபப் படறியப? இல்சல...” மணியின் 

அனுதபப வைபர்த்னதக்கு கபரைணம கற்பிக்க முற்பட்டபன் தங்கதுனரை.

“இல்னலடப, கண்ணனனப்பற்றி அவைன் அப்பப வரைபமப நல்லப தப்புக்கணக்குப் 

சபபட்டனத வநனச்சுத்தபன் அனுதபபப்படசறன்.” மணியின் சபச்சு கண்ணனுக்கு 

சகபபத்னத ஏற்படுத்திவிட்டது.

'கபப்பியடிச்சேபக்கூட கணக்கிசல பத்து மபர்க்குக்கு சமசல வைபங்கபத நீ எங்கப்பப 

கணக்னகப்பத்திப் சபசேனறயப?” சுடச்சுடப் பதில் தந்தபன் கண்ணன்.

இவைர்களின் வைபய்ச்சேண்னட கண்ணபயிரைத் துக்கு என்னசவைப சபபலிருந்தது. அவைன் இனட 

மறித்துப் சபசேலபனபன்.

“சபபதும'டப. உங்களுக்குளசள சேண்னட சவைணபம. நமம கபரியம வகட்டுடும. 

சபபட்டியிசல எப்படியும இனியன் சதபல்வியனடயணும.” தங்களின் குறிக்சகபனள 

நினனவப்படுத்தி வைபய்ச்சேண்னட வைளரைபமல் தடுத்தபன் கண்ணபயிரைம.

“நபம வவைற்றி வபறணுமனப அவைன் மபதிரி எப்படி’டப கட்டுனரை எழுதறது? எனக்கு 

நல்லப வைருமபடப?” தன் மீசத தனக்குளள அவைநமபிக்னகனய வவைளிப்படுத்தி 

அப்பபவித்தனமபகக் சகட்டபன் கண்ணன்.

“உங்கப்பபகிட்சட இன்னும அஞ்சு ரூபப வைபங்கி நல்லப தீனி தின்னுடப, பிரைமபதமப 

வைரும.” சகலி வசேய்தபன் தங்கதுனரை.

“என்னடப வைரும? தூக்கமப?” கிண்டல் வசேய்தபன் மணி.

கபரியத்திசலசய குறியப இருந்த கண்ணபயிரைத்துக்கு இந்தக் சகலிப் சபச்சும கிண்டல் 

வைபர்த்னதகளும பிடிக்கவில்னல. நண்பர்களின் சவைடிக்னகப் சபச்சுக்கு முற்றுப்புளளி 

னவைக்க முனனந்தபன்.

“சபபதும’டப சகலி. சநபட்டீஸ் சபபர்டிசல கட்டுனரைத் தனலப்பு இன்னும சபபடலிசய.” 

ஆர்வைத்சதபடு சகட்டபன் கண்ணபயிரைம.

“சேரியபப் சபபச்சு! கட்டுனரைத் தனலப்னப சநபட்டீஸ் சபபர்டுசல எழுதிப் சபபட்டு ஒரு 

மணி சநரைம ஆவது.” நினனவூட்டினபன் தங்கதுனரை.

“என்னடப தனலப்பு?” ஆர்வைப் வபருக்சகபடு சகட்டபன் மணி.

“உனழப்பும உயர்வம” தனலப்னபக் கூறினபன் தங்கதுனரை.
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தனலப்னபக் சகட்டசபபசத கண்ணனுக்குத் தனல சுற்றத் வதபடங்கியது. எந்தக் கபரியம 

தங்களுக்குப் பிடிக்கபசதப, ஆகபதசதப அனதசய தனலப்பபகக் வகபடுத்திருப்பனதக் 

கண்டு ஒருகணம மனலத்தபன்.

“ஐயசகப! என்னடப இது! தனலப்சப தகரைபறப இருக்சக. நபம எப்படிடப இந்தத் 

தனலப்பிசல கட்டுனரை எழுதறது?”

கண்ணன் கருத்னத எதிவரைபலித்தபன் மணி.

“அதபசன, நமக்குச் சேமபந்தசம இல்லபத விஷயத்னதப்பத்தி நபம எப்படி'டப கட்டுனரை 

எழுதறது? பரிசு வைபங்குகிறது?”

தனலப்னபக் சகட்டு மனலத்து நின்ற நண்பர்களின் கவைனத்னதத் திருப்ப முயன்றபன் 

கண்ணபயிரைம.

“நபம பரிசு வைபங்குசறபமப இல்னலயபங்குறது பிரைச்சினன இல்னல. இனியன் எந்தப் 

பரிசும வைபங்கக் கூடபது. இதுதபசனடப நமம சநபக்கம?”

“கவரைக்டுடப கண்ணபயிரைம” முழுனமயபக ஆசமபதித்தபன் தங்கதுனரை.

“இனியன் கட்டுனரை எழுதினபலும எழுதபவிட்டபலும நபம கட்டுனரை எழுதித்தபனடப 

ஆகணும. இல்சலன்னப, எப்படிடப நமக்குப் பரிசு கினடக்கும?”

நனடமுனறப் சபபக்னக நபசுக்கபக உணர்த்தினபன் கண்ணன்.

“பரிசு வைபங்குறதப? இருந்தபலும இவைனுக்கு வரைபமபப் சபரைபனசேடப.” கிண்டல் வசேய்தபன் 

மணி.

“இந்தத் தனலப்புளள கட்டுனரை சவைவற எந்தப் புத்தகத்திசலயபவைது இருந்ததுன்னப 

அனதப் பபர்த்துச் சுலபமப கபப்பியடிச்சு கட்டுனரை எழுதி பரிசு வைபங்கிடலபம'டப.” 

தனக்குத் வதரிந்த வைழினயச் சுட்டிக் கபட்டினபன் தங்கதுனரை.

“வதபட்டில் பழக்கம சுடுகபடு மட்டும'னு வசேபல்லுவைபங்க. இந்த விஷயத்திசல நீ 

எப்பவம மபஸ்டர்தபன்’டப.”

தங்கதுனரைனயச் சீண்டினபன் மணி.

தங்கதுனரையின் சயபசேனன கண்ணபயிரைத்துக்கு மிகவம பிடித்தது. வவைறுங்னகயபல் முழம 

சபபட முடியுமப?

“அந்தத் தனலப்புளள கட்டுனரை எந்தப் புத்தகத்திசல இருக்குங்றனத எப்படிடப கண்டு 

பிடிக்கிறது?”
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கண்ணபயிரைத்தின் சேந்சதகத்னதப் சபபக்கி உதவை முன்வைந்தபன் தங்கதுனரை.

“இதுக்கபக அதிகம கஷ்டப்பட சவைண்டியதில்னல. நூலகத்திசல இருக்கிற புத்தகம 

எல்லபத்னதயும ஒரு புரைட்டு புரைட்டினப எதிசல இருக்கு’ன்னு வதரிஞ்சிட்டுப் சபபவது.”

வதபடர்ந்து தன் சயபசேனனக்குச் வசேயல் வைடிவைம தந்து வசேபல்லி முடித்தபன் தங்கதுனரை.

சயபசேனன நல்லதபக இருந்தபலும, வசேயல் படுத்த முடியபததபகத் சதபன்றியது மணிக்கு. 

அனத அவைன் சுட்டிக்கபட்டிப் சபசினபன்:

“இருக்கிற அஞ்சேபறு பபட புத்தகங்கனள ஒரு முனற புரைட்டறதுக்சக ஒரு வைருஷம 

சபபதசல. இன்வனபரு வைருஷமும அசத வைகுப்பிசல இருந்து புறட்டுமபடியப இருக்கு. 

நூலகத்திசல இருக்கிற எல்லபப் புத்தகங்கனளயும புரைட்டனும'னப இன்னும வரைண்டு 

மூணு வஜன்மம நமக்குத் சதனவைப்படும’டப.”

அனுபவைப்பூர்வைமபகப் சபசினபன் மணி.

ஏசதப ஒரு முடிவக்கு வைந்தவைனனப் சபபல பரைப்பரைப்புடன் சபசினபன் கண்ணபயிரைம.

“எனக்கு சுருக்கபன ஒரு குறுக்கு வைழி சதபணுதுடப. கண்ணபயிரைம பீடினகசபபட்டுப் 

சபசினபன்.

“உனக்கு எப்பவசம அந்த வைழிதபண்டப சதபணும:” மணி சகலி வசேய்யத் தவைறவில்னல.

“அது என்ன சுருக்கபன குறுக்கு வைழி?” கண்ணபயிரைம வசேபல்லப் சபபகும வைழினய அறிய 

அவைசேரைப்பட்டபன் தங்கதுனரை.

“இனியன் இந்தக் கட்டுனரைனய எழுத என்வனன்ன வசேய்யறபன்? எனத எனதப் 

படிக்கிறப'ன்னு துப்பறியனும. நபமும அசத மபதிரி வசேஞ்சுட்டப சபபட்டியிசல சுலபமப 

வவைற்றி யனடயலபம.”

ஏசதப ஒரு நல்ல சயபசேனனனயச் வசேபல்லிவிட்ட வபருமிதம கண்ணபயிரைம முகத்தில் 

கனள கட்டி நின்றது. வவைற்றிப் புன்னனகசயபடு தன் நண்பர்களின் முகத்னத மபறி மபறிப் 

பபர்த்தபன்.

“எப்படிசயப, கனடசியிசல இனியன் வைழிக்சக எல்சலபரும சபபய்க்கிட்டிருக்சகபம, 

இல்னலயப?”

மணி கூறுவைது ஒரு வைனகயில் உண்னம யபயிருந்தபலும கபரியம சேபதிப்பதிசலசய கருத் 

தபக இருந்தபன் தங்கதுனரை.

“இனியனிடம சபபய் அனத எப்படி’டப கண்டுபிடிக்கிறது?”
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தங்கதுனரையின் சகளவிக்கு மணி பதில் கூற முற்பட்டபன்.

“இதுக்கு ஏன்டப மண்னடனயப் சபபட்டு உனடச்சுக்கிறீங்க நீ என்ன புஸ்தகம படிச்சு 

கட்டுனரை தயபரிக்கப் சபபசற'ன்னு இனிய னனசய சகட்டுட்டபப் சபபச்சு. சுருக்கமபன 

குறுக்கு வைழியிசல நமம கபரியம சுலபமப முடிஞ்சிடும.”

மணி கூறியது கண்ணபயிரைத்துக்கு அவ்வைளவைபகப் பிடிக்கவில்னல.

“நமம எதிரைபளிக்கிட்சடசய நமனம சேரைணனடயச் வசேபல்றபன்'டப.”

தன் அச்சே உணர்னவை வவைளிப்படுத்தினபன் கண்ணபயிரைம.

“தகறபனரை விடுங்கடப. இப்ப இனியன் எங்சக இருக்கிறபன்? என்ன படிக்கிறபன்? எப்படி 

கட்டுனரை தயபரிக்கிறபன்’ங்கிறனத எப் படியபவைது துப்பறிஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும. 

இல்னலயப?

சேமபதபனப்படுத்தும வைனகயில் நடுநினலனமசயபடு சபசினபன் தங்கதுனரை.

“இப்ப அவைன் எங்சகடப இருப்பபன்?” கண்ணன் எழுப்பிய வினப மணிக்கு சிரிப்னப 

வைரைவைனழத்தது.

“நிச்சேயமப நமம மபதிரி எங்கபவைது மரைத்தடியிசல உட்கபர்ந்து சேதித் திட்டம 

சபபட்டுக்கிட்டிருக்க மபட்டபன்.”

அவைன் சகலி சபசியது கண்ணபயிரைத்துக்குப் பிடிக்கவில்னல.

“சுமமப இருடப. இனியன் இப்ப எங்சக இருப்பபன்னப...” கண்ணபயிரைம முடிக்குமுன் 

தங்கதுனரை கூறினபன்.

“கழுனத வகட்டப குட்டிச் சுவைருமபபங்க. இனியன் வீட்டிசல இருப்பபன். இல்சலன்'னப 

நூலகத்திசல இருப்பபன். அங்சகயும இல் சலன்னப யபரைபவைது ஒரு ஆசிரியர் வீட்டிசல 

சேந்சதகசமப பபடசமப சகட்கப் சபபயிருப்பபன்.”

“அவைன் எங்சக இருந்தபலும சேரி. என்ன படிச்சு எப்படி எழுதறபன்’னு நபன் 

துப்பறிஞ்சு வைந்து வசேபல்சறன்டப. இன்னிக்குச் சேபயந்தரைம பளளிக்கூடத்துக்குப் 

பக்கத்திசல இருக்கிற மரைத்தடியில் சேந்திக்கலபம'டப' கூறிக் வகபண்சட வினரைந்து 

நடந்தபன், நண்பர்களும நமபிக்னக சயபடு கனலந்து வசேன்றபர்கள.
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7. பபகம

இனியனனத் சதடிக்வகபண்டு வைந்த அருள வதருமுனன திருமபவம இனியன் அங்சக 

வைரைவம சேரியபக இருந்தது.

“எங்சக இனியன் சபபயிருந்சத, உன்னன எங்சகவயல்லபம சதடறது?”

சேற்று சேலிப்புடன் இனியனன சநபக்கிக் சகட்டபன் அருள. அவைன் சகட்ட 

சகளவியிலிருந்து நீண்ட சநரைமபக அவைனனத் சதடி அனலந்திருக்கிறபன் என்பது 

இனியனுக்குப் புரிந்தது. அனலந்து வைந்த அவைனனச் சேமபதபனப்படுத்தும வைனகயில் பதில் 

கூறினபன் இனியன்.

“நமம மபணிக்கத்சதபட அமமபவக்கு உடல் நினல வரைபமப சமபசேமபயிடிச்சுடப. 

சவைனலக்குப் சபபயிருந்த எங்கப்பப சவைனல முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வைந்தவடசன 

வசேபன்சனன். அவைர் உடசன

புறப்பட்டுப் சபபய் மபணிக்கத்தின் தபயபனரை ஆஸ்பத்திரியிசல வகபண்டுசபபய் `வபட்’ல

சசேர்த்திட்டபரு. நபன் மபணிக்கத்னதப் பபர்த்து ஆறுதல் வசேபல்லிட்டு இப்பத்தபன் 

வைர்சறன். மபணிக்கம பபவைம’டப”.

“அது சேரி’டப. சபபட்டிக்குக் கட்டுனரை வகபடுக்க இன்னும வரைண்டு நபளதபசன இருக்கு 

கட்டுனரை எழுதியபச்சேப?

அருளின் சகளவிக்கு இனியன் பதில் வசேபல்வைதற்குள அங்கு வைந்து சசேர்ந்தபன் மணி. 

அருளின் சகளவிக்கு மணி பதில் கூற முனனந் தபன்.

“அவைனுக்வகன்னடப அருள, ச்சூ! மந்திரைக் கபளி’ன்னு மந்திரைவைபதி மபங்கபனய 

வைரைவைனழக்கிற மபதிரி,எழுத உட்கபர்ந்தப சபபதும,கட்டுனரையும முடிஞ்சிடும; பரிசும 

வைந்திடும. உ.ம...”

எனக் கூறிய னகசயபடு வபரிதபக ஒரு வபருமூச்சுவிட்டபன். வதபடர்ந்து “நமனமச் 

வசேபல்.” என்று அருனளப் பபர்த்து வினப எழுப்பி தன் இயலபனமனய 

வவைளிப்படுத்தினபன்.

மணி சபசிய சதபரைனண இனியனுக்கு மனக் கூச்சேத்னதக் வகபடுத்தது. சநருக்கு சநரைபக

மணி தன்னனப் புகழ்வைது அவைனுக்குஎன்னசவைப சபபல் இருந்தது.
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“அவதல்லபம இல்சலடப, மனசிசல நினனக்கிறனத எழுதசறன். அருளகூட ஒவ்வவைபரு 

சபபட்டிசலயும ஏதபவைது பரிசு வைபங்கபமல் விடறதில்னலசய.”

இனியன் அடக்கமபகப் பதில் கூறினபன்.

“இருந்தபலும எப்பவம முதற்பரிசு உனக்குத் தபனடப கினடக்குது.” வதபடர்ந்து கூறினபன்

மணி.

“ஏசதப பூசவைபட சசேர்ந்த நபரும நறுமணம வபறும'பபங்க. அதுசபபல இனியசனபட 

சசேர்ந்திருக்சகன்’ல அதனபல வரைண்டபவைசதப மூணபவைசதப, இல்லபட்டி ஆறுதல் பரிசசேப 

கினடக்குது.”

இனியன் தன்னனப் பபரைபட்டும வைனகயில் சபசியதற்குப் பதிலளிக்கும வைனகயில் 

தன்னடக்கமபகப் பதில் கூறினபன் அருள.

இனியன் பபர்னவை மணினய சநபக்கிச் வசேன்றது.

“இந்த ஆண்டு மணிகூட சபபட்டியிசல கலந்துக்கப் சபபறபன்'டப.”

அருனள சநபக்கி வியப்பபகக் கூறினபன் இனியன்.

“அனத ஏன்'டப சகக்கிசற தங்கதுனரை, கண்ணன், கண்ணபயிரைம இவைங்கள'லபம 

சபபட்டிக்குப் சபர் வகபடுத்தபங்க. அவைங்க வைற் புறுத்தினபங்கன்’னு நபனும சபர் 

வகபடுத்திட்சடன். இப்ப என்ன வசேய்யறதுன்சன வதரியசல. எனக்குக் வகபஞ்சேம 

உதவடப இனியன்!”

வகஞ்சும பபவைனனயில் இனியனன சநபக்கி சவைண்டுசகபள விடுத்தபன் மணி.

மணியின் அன்பு சவைண்டுசகபள இனியன் மனனத வநகிழச் வசேய்தது. அவைனுக்கு உதவை 

இனியன் உளளம துடித்தது, 'என்சனபடு என் வீட்டுக்கு வைபடப கட்டுனரை சேமபந்தமப 

ஏதபவைது புத்தகம தபசறன், உனக்குப் பயன்படும,” எனக் கூறி அன்சபபடு அனழப்பு 

விடுத்தபன்.

“கருமபு தின்னக் கூலியப? . இப்பசவை வைர்சறன்'டப, வைப சபபகலபம.” எனக் கூறி 

வைபய்ப்னப நழுவைவிடபது இனியன் வீட்னட சநபக்கி அவைசனபடு நனடனயக் கட்டினபன் 

மணி.
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8. பபகம

இனியன் தன் வைகுப்புத் சதபழனபயிருந்தும மணி ஒருமுனறகூட அவைன் வீட்டுக்கு 

வைந்ததில்னல. வைரை விருமபியதும இல்னல. இன்று கட்டுனரை ரைகசியம வதரிந்துவைரை தன் 

நண்பர்களுக்கபக வைலுக்கட்டபயமபக வைரைசவைண்டியதபகி விட்டது. இனியனின் சபச்சும 

வசேயலும மணிக்கு மகிழ்ச்சியபக இருந்தது. இருவைரும சபசிக் வகபண்சட வீட்னட 

வநருங்கினபர்கள. இனியன் வீடு கூனரை வீடபக இருந்தபலும விசேபலமபக இருந்தது.

“இனியன்! உங்க வீடு கூனரை வீடபக இருந்தபலும வரைபமபச் சுத்தமபகவம அழகபகவம 

இருக்குடப. நீ படிக்கிற அனற எது'டப?”

“இசதப: இந்தச் சின்ன அனறதபன்’டப நபன் படிக்கிற அனற.”

மணினயத் தன் படிப்பனறக்குள அனழத்துச் வசேன்று கபட்டினபன் இனியன். மணி அந்த 

அனற முழுதும தன் பபர்னவைனய ஓட்டினபன்.

“சின்ன அனறயபக இருந்தபலும ஆடமபரைம இல்லபம அனமதியபன இடமப இருக்குடப. 

ஒரு சின்ன நூலகமகூட வைச்சிருக்கிசய. எல்லபப் புத்தகமும உங்கப்பப வைபங்கிக் 

வகபடுத்ததபடப?”

“எங்கப்பபவக்கு அவ்வைளவ பணவைசேதி ஏதுடப? எல்லபம நபன் பரிசேப வைபங்கின 

புத்தகங்களதபன்!”

“இனியன்! நீ புத்தகங்கனள அடுக்கி வைச்சிருக்கிற அழனகப் பபர்த்தபசல அனவைகனள 

எடுத்துப் படிக்கனும, சபபலத் சதபணுதுடப. அனமதியபன சூழ்நினலயிசலதபன் 

நினறயப் படிக்க முடியும’னு நமம ஆசிரியர்கூட அடிக்கடி வசேபல்வைபர். படிக்குமிடம 

வதய்வை சேந்நிதிசபபல இருக்கணுமனு நபன் எங்சகசயப படிச்சுக்கூட இருக்சகன்’டப,”

“உண்னமதபன்’டப” மணி கூறியனத இனியன் முழுமனசதபடு அங்கீகரித்தபன்.

இனியனின் அப்பபனவைத் தன் அப்பபசவைபடு மணி ஒருகணம ஒப்பிட்டுப் பபர்க்கபமல் 

இருக்க முடியவில்னல. அது ஏக்க உணர்வைபக வவைளிப்பட்டது.

“இனியன்! உங்க அப்பப எவ்வைளசவைப சதவைனல’டப. எங்கப்பப அதுக்கு சநர்மபற்றம’டப. 

நினறய படிக்கபசத; படிச்சேப மூனள குழமபிடும; உன் அண்ணன் மபதிரி மூனளயிசல 

கட்டி வைந்து வசேத்துப் சபபயிடுசவை’ன்னு வசேபல்லி அடிக்கடி பயமுறுத்தறபர். பபடப் 

புத்தகம தவிரை சவைறு புத்தகங்கனள வீட்டிசல படிக்கசவை விடமபட்டபர்’டப. எங்க 

வீட்டிசல எங்கப்பப கணக் குப் புத்தகங்கனளத் தவிரை சவைறு புத்தகங்கனளப் பபர்க்கசவை 
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முடியபது. உனக்கு இருக்கிற படிக்கிற சூழ்நினல எனக்கு இருந்தப நபனும எவ்வைளசவைப 

படிச்சு பரிவசேல்லபம வைபங்குசவைன்.

தன் ஆற்றபனமனய வவைளிப்படுத்தினபன் மணி.

“மணி! நீ கட்டுனரைப் சபபட்டியிசல சசேர்ந்திருக்கிறது உங்கப்பபவக்குத் வதரியுமப?”

“வதரிஞ்சேப திட்டுவைபர்'டப!”

“உண்னமயிசலசய உங்கப்பப ஒரு அதிசேய மனிதர்தபன்’டப.”

சபச்னசே மபற்ற முற்பட்டபன் மணி.

“கட்டுனரை எழுத உதவைற மபதிரி ஏதபவைது புத்தகம இருந்தபல் வகபடு'டப.” தபன் வைந்த 

சநபக்கத்னத இனியனுக்கு நினனவபடுத்தினபன் மணி. தன் புத்தக அலமபரியிலிருந்து 

ஒரு புத்தகத்னத எடுத்து மணிக்கு சநரைபக நீட்டினபன்.

“இசதப பபர் மணி! அறிவச் சுடர்'ங்கிற புத்தகம. நமம ஆசிரியர் எழுதியது. கட்டுனரைத் 

வதபகுப்பு நூல். இதிசல ‘உனழப்சப வசேல்வைனும’ ஒரு கட்டுனரை இருக்கு. அனதப் 

படிச்சிட்டு சபபட்டிக் கட்டுனரைனய நீ எழுதலபம.

நூனல மணியின் னகயில் வகபடுத்தபன். மணி தன் னகயிலிருந்த நூனல புரைட்டிக் 

வகபண்சட இனியனன சநபக்கி வியப்சபபடு சகட்டபன்:

“இனத என்கிட்சட வகபடுத்திட்டப நீ எப்படிடப சபபட்டிக் கட்டுனரை எழுதுசவை?”

“நபன் இனதவயல்லபம முன்சப படிச்சிட்சடன். எழுதறசபபது மனசிசல என்ன வைருசதப 

அனத எழுதுசவைன். இன்று இரைவ சபபட்டிக் கட்டுனரை எழுதலபம’னு இருக்சகன். நீ 

இந்தப் புத்தகத்னத எடுத்துக்கிட்டுப் சபப.”

இனியன் தன் திறனம மீது வகபண்டுளள நமபிக்னகயும மற்றவைர்களுக்கு உதவை சவைண்டும

என்ற உயர்ந்த எண்ணமும மணினயச் சிறிது சநரைம திக்குமுக்கபட னவைத்தது. இனியனின் 

இனிய பண்னப நினனந்து வநகிழ்ந்தபன்.

“வரைபமப நன்றி இனியன். நபன் வைர்சறன்” என்று கூறி வினடவபற்றுச் வசேன்றபன்.
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9. பபகம

வைழக்கமபகக் கூடும மரைத்தடியில் தங்கதுனரையும கண்ணபயிரைமும கூடினர். மணியின் 

வைருனகக்கபக ஆவைசலபடு கபத்திருந்தபன். சிறிது சநரைத்தில் மணியும அங்கு வைந்து 

சசேர்ந்தபன். அவைனனக் கண்ட நண்பர்கள இருவைரும மகிழ்ச்சி சயபடு அவைனன 

வைனரைசவைற்கத் தயபரைபயினர். வவைற்றிப் புன்னனகசயபடு வைந்து சசேர்ந்தபன்.

“என்னடப மணி சபபன கபரியம என்னபச்சு?”

கண்ணபயிரைம பரைபரைப்புடன் சகட்டபன்.

“அவைன் சிரிச்சுக்கிட்டு வைர்றதிசல இருந்து வதரியசல, நூத்துக்கு நூறு வவைற்றி"ன்னு.” தன் 

எதிர்பபர்ப்னப வவைளிப்படுத்தினபன் தங்கதுனரை.

“இனியன் வரைபமப நல்லவைன்’டப. அவைன் படிக்கிற அனறனயசய அறிவைபலயமப 

வைச்சிருக்கபன்'டப. அவைன்கூட வகபஞ்சே சநரைம சபசினப நபமும அவைனனப் சபபல 

திறனமயபன மபணவைனப மபறிடலபம'டப.”

மணி இனியனனப் பற்றிப் புகழ்ந்து கூரிய வைபர்த்னதகள கண்ணபயிரைத்துக்குப் 

பிடிக்கவில்னல. இருப்பினும அனத முழுனமயபக வவைளிப்படுத்த விருமபபமல் சேற்சற 

வவைறுப்புடன்,

“சபபதும'டப இனியன் துதி புரைபணம. புத்தகம கினடத்ததப? அவைன் கட்டுனரை 

எழுதிட்டபனப? அனதச் வசேபல்லுடப முதல்சல.” துரிதப் படுத்தினபன் கண்ணபயிரைம.

“இசதப பபர்’டப, 'அறிவச் சுடர்’ங்கிற புத்தகம. நமம ஆசிரியர் எழுதின இந்தப் 

புத்தகத்திசல ‘உனழப்சப வசேல்வைம’னு ஒரு கட்டுனரை இருக்கு. அனதப் படிச்சிட்டு 

உனழப்பும உயர்வம'ங்கிற தனலப்பிசல சபபட்டிக் கட்டுனரை எழுது'ன்னு அவைசன 

வகபடுத்தபன் ”டப.” எனக் கூறி மணி புத்தகத்னதத் தன் நண்பர்கனள சநபக்கி நீட்டினபன்.

“உண்னமயிசலசய இனியனுக்கு வரைபமப நல்ல மனசுடப!” புத்தகத்னத வைபங்கிக் 

வகபண்சட பபரைபட்டினபன் தங்கதுனரை.

“ஏன்'டப, இனியன் கட்டுனரை எழுதனலயப?” அவைசேரைப்பட்டபன் கண்ணபயிரைம.

“அவைன் இனதவயல்லபம முன்சப படிச்சிட்டபனபம. இன்னிக்கு இரைவ எழுதி நபனளக்குக்

வகபடுக்கப் சபபறதபச் வசேபன்னபன்.” என்று மணி கூறி முடித்ததும கண்ணபயிரைம 

வமல்லிய குரைலில் தனக்குத் தபசன “நீ எழுது, நபன் வகபடுக்கிசறன்னு முனுமுணுத்தபன். 
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இவைன் முணுமுணுத்தது மற்றவைர்கட்குச் சேரிவைரை சகட்க வில்னல. என்ன 

முணுமுணுக்கிறபன் என்பனத அறிந்து வகபளள ஆவைல் வகபண்டபன் தங்கதுனரை.

“கண்ணபயிரைம’ என்னடப முணுமுணுக்கிசற.” இக்சகளவிக்குக் கண்ணபயிரைம பதில் 

ஏதும கூறவில்னல.

“இனியன் சமல் இருக்கும வபபறபனமனய வமன்று தின்கிறபன்சபபல் இருக்கிறது.” 

என்று கூறி மணி கிண்டல் வசேய்தபன். அனதக் கண்ணபயிரைம வபபருட்படுத்தியதபகத் 

வதரிய வில்னல.

புத்தகத்னதப் பிரித்து உனழப்சப வசேல்வைம’ங்கிற கட்டுனரைனய அங்வகபன்றும 

இங்வகபன்றுமபகப் படித்துப் பபர்த்தபன் தங்கதுனரை. அவைன் முகம மகிழ்ச்சியபலும 

நமபிக்னகயபலும மலர்ந்து வகபண்டிருந்தது. ஆழ்கடலில் தத்தளிக்கும ஒருவைனுக்குக் 

கனரைசசேரை துடுப்புக் கினடத்ததுசபபல் அந்த நூனலக் கருதினபன். அவைனுள நமபிக்னக 

பூத்து மணம பரைப்பத் வதபடங்கியது.

“கட்டுனரை வரைபமப நல்லப இருக்குடப. இந்தப் புத்தகத்னத வைச்சசே முதற்பரிசு 

வைபங்கிடலபம’டப.” தன் நமபிக்னகனய வைபர்த்னதகளபக வவைளிப்படுத்தினபன் தங்கதுனரை.

“கபப்பியடிக்கிற கனலதபன் உனக்குக் னக வைந்த கனலயபச்சசே!” மணி சகலி வசேய்தபன்.

இவைர்களின் மனப்சபபக்கிலிருந்து சவைறு பட்டவைனபகக் கண்ணபயிரைம 

கபணப்பட்டபன். அவைன் தனக்குள ஏசதப ஒரு முடினவை எடுத்து விட்டவைனபக 

நமபிக்னகசயபடு சபசினபன்:

“நீங்க எனதப் பபர்த்தபவைது எழுதுங்க. நபன் புதுக் கட்டுனரைசய எழுதிப் சபபட்டிக்குக் 

வகபடுத்துப் பரிசு வைபங்கசறன்.”

கண்ணபயிரைம இவ்வைபறு கூறியனத அவைன் நண்பர்களபல் நமபசவை முடியவில்னல. மணி 

சகட்சட விட்டபன்.

“அவதப்படி'டப முடியும? வைகுப்பில் பயிற்சிக் கட்டுனரை எழுதுறசத உனக்குத் தகரைபறு. 

நீயபவைது சபபட்டிக் கட்டுனரை எழுதி பரிசு வைபங்குற தபவைது?”

வபபறுத்திருந்து பபருடப. கண்ணபயிரைம திறனமனய...” நமுட்டுச் சிரிப்புச் சிரித்துக் 

கண்னணச் சிமிட்டிக்வகபண்டு நடக்கலபனபன்.

“என்னசமப விபரீதம நடக்கப் சபபவதுடப. நமக்சகன்’டப வைமபு. வைபங்கடப நபம 

சபபசவைபம. மணி அபபயச் சேங்கு ஊதிக்வகபண்சட நடந்தபன்.
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10. பபகம

அன்றுதபன் சபபட்டிக் கட்டுனரைகனள ஆசிரியரிடம சசேர்ப்பிக்கும கனடசி நபள. 

இனியனனத் தவிரை வபயர் வகபடுத்திருந்தவைர்கள எல் சலபரும கட்டுனரைனயக் 

வகபண்டுவைந்து வகபடுத்து விட்டபர்கள.

எப்பவசம எல்சலபருக்கும முன்னதபகப் சபபட்டிக் கட்டுனரைக் வகபடுப்பவைனபயிற்சற 

இனியன்? இன்று ஏன் இன்னும வகபண்டுவைந்து வகபடுக்கவில்னல. ஆசிரியருக்கு இது 

வியப்பபக இருந்தது. எப்படியும கட்டுனரைசயபடு வைந்து விடுவைபன் என்ற 

நமபிக்னகசயபடு கபத்திருந்தபர்.

அவைர் நமபிக்னக வீண் சபபகவில்னல. தளர்ந்த நனடசயபடும சசேபர்ந்த மனசதபடும 

இனியன் ஆசிரியரிடம வைந்தபன்.

“இனியன்! கட்டுனரைப் சபபட்டிக்குப் வபயர் வகபடுத்திருந்தபசய. இன்னிக்குத்தபசன 

கனடசி நபள. ஏன் இன்னும கட்டுனரை வகபடுக்கசல? சபபட்டியிசல கலந்துக்கப் 

சபபறதில்னலயப? கண்ணபயிரைமகூட சபபட்டிக்குக் கட்டுனரை வகபடுத்திட்டபசன.” 

படபடவவைன சகளவிசமல் சகளவியபகத் வதபடுத்தபர் ஆசிரியர்.

“சபபட்டிக் கட்டுனரை எழுதி, திருத்தப்படியும எடுத்து வைச்சிருந்சதன் சேபர், ஆனபல்,

இன்னிக்குத் திடீர்னு அது கபணபமற் சபபயிடிச்சு. எங்சக சதடியும கினடக்கசல. எப்படி 

கபணபமப் சபபச்சு"ன்னும வதரியசல. அந்தக் கட்டுனரையின் `ரைஃப் கபப்பி’ தபன் சேபர் 

இப்சபப என்கிட்சட இருக்கு. திருத்தப்படி எடுக்கவம சநரைமில்சல. சேபர்! நீங்க 

அனுமதிச்சேப இந்த ரைஃப் கபப்பினயசய சபபட்டிக்குத் தந்திடசறன்,சேபர்!”

“அப்படியப சேங்கதி? அடித்தல் திருத்தல் இருந்தபலும பரைவைபயில்னல. அந்தக் 

கட்டுனரைனயக் வகபடு, சபபட்டியிசல சசேர்த்திடசறன்.”

அன்சபபடு சகட்ட ஆசிரியரிடம, “இந்தபங்க, சேபர்,” என்று ரைஃப் கபப்பிக் கட்டுனரைனய 

நீட்டினபன். அனத வைபங்கிப் பபர்த்த ஆசிரிய ருக்கு ஆச்சேரியமபக இருந்தது.

“இசத மபதிரி தபள'சல இசத மபதிரிக் னகவயழுத்துளள கட்டுனரைனயப் சபபட்டிக்கு 

வைந்த கட்டுனரைகள’சல பபர்த்ததுசபபல நினனவ இருக்கு. சேரி, இருக்கட்டும. 

எல்லபத்னதயும நபன் பபர்த்துக்கிசறன், வசேன்று வைப.” எனக் கூறி இனியனன அனுப்பி 

னவைத்தபர்.
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ஆசிரியர் கூறியது எதுவம இனியனுக்கு விளங்கவில்னல. ஏசதப குழப்பம 

ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது மட்டும வதளிவைபகப் புரிந்தது.

தனலனயச் வசேபரிந்தபடிசய, எப்படிசயப சபபட்டில் கலந்து வகபண்சடபசம என்ற 

திருப்தியுடன் இனியன் வவைளிசய வைந்தபன்.
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11. பபகம

தபனும சபபட்டியில் கலந்து வகபண்டனத நினனக்க நினனக்க கண்ணபயிரைத்துக்கு 

ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளசவை இனல. வபருனம யும பூரிப்பும சபபட்டி சபபட்டுக் 

வகபண்டிருந்தன. சபபட்டி முடினவைத் வதரிந்துவகபளள துடிக்கலபனபன்.

“ஏன்'டப, மணி! எப்படப கட்டுனரைப் சபபட்டி முடிவ வதரிவிப்பபங்க, முடிவ வதரிய ஒசரை 

ஆவைலப இருக்குடப.”

கண்ணபயிரைம துடிப்பனதப் பபர்த்த மணிக்கு வியப்பபக இருந்தது. ஆச்சேரியத்துடன் 

அவைனன சநபக்கினபன்.

“நீ ஏன்’டப இப்படி துடிக்கிசற! என்னசமப முதற் பரிசு வைபங்கப் சபபறவைனபட்டம.”

மணியின் எகத்தபளமபன சபச்சு கண்ணப யிரைத்னதச் சீண்டுவைது சபபலிருந்தது.

“வைபங்கப் சபபறவைனபட்டம என்னடப? வைபங்கத் தபன்'டப சபபசறன்! வைருஷம 

தவைறபமப் பரிசு வைபங்கி வைந்த இனியனின் பரிசு ஆதிக்கம இந்த வைருஷத்சதபடு 

அமசபல்’டப. சபபட்டி முடிவ வதரிஞ்சேப்புறம உனக்சக அது புரியும. முடிவதபன் எப்ப 

அறிவிப்பபங்கசளப வதரி யசல.”

“நபனளக்கு நடக்கப் சபபற பளளி ஆண்டு விழபவிசல சபபட்டி முடினவை அறிவிச்சுப் 

பரிசும வகபடுக்கப் சபபறதப இப்பதபன்'டப நமம ஆசிரி யர் வசேபன்னபர்.” வைந்து 

வகபண்டிருந்த தங்கதுனரை ஆசிரியரின் அறிவிப்னப ஒப்புவித்தபன்.

36



12. பபகம

பளளி ஆண்டு விழப சகபலபகலமபகத் வதபடங்கியது. சமனட வைண்ண வைண்ணத் 

சதபரைணங்களபல் அழகு வசேய்யப்பட்டிருந்தது. மபணவைர்கள மகிழ்ச்சி ஆரைபவைபரைத்துடன் 

அமர்ந்திருந்தனர். சமனடயில் விழபத் தனலவைரும தனலனமயபசிரியரும ஆசிரியர்களும 

அமர்ந்திருந்தனர். கடவள வைபழ்த்துப் பபடி முடிந்தவடன் ஆண்டறிக்னக 

வைபசிக்கப்பட்டது. கட்டுனரைப் சபபட்டிப் வபபறுப்பபளரைபக இருந்த ஆசிரியர் 

ஒலிவபருக்கி முன் வைந்து நின்றபர். ஒரு கனனப்புக் கனனத்துக் வகபண்டு சபசேத் 

வதபடங்கினபர்:

“தனலவைர் அவைர்கசள! மபணவைச் வசேல்வைங்கசள! நமது பளளி ஆண்டு விழபவிசல 

குழுமி யிருக்கும நீங்கவளல்லபம கட்டுனரைப் சபபட்டி முடினவை அறிந்துவகபளள 

சபரைபவைசலபடு இருக்கிறீர்கள. இந்த ஆண்டுக் கட்டுனரைப் சபபட்டியில் ஒரு புதுனமனயக் 

கபண்கிசறன்...”

ஆசிரியர் இவ்வைபறு கூறத் வதபடங்கிய சபபது கண்ணபயிரைம மிடுக்சகபடு தன் சேட்னடக் 

கபலனரைத் தூக்கிவிட்டுக் வகபண்டபன். ஒரு விதப் வபருமிதப் பபர்னவை பபர்த்தடி தன் 

நண்பன் தங்கதுனரைனயப் பபர்த்துப் சபசினபன்.

“சடய் தங்கதுனரை! நல்லபக் கபனதத் தீட்டிக் வகபண்டு சகள’டப, முதற்பரிசு 

யபருக்கு’ன்னு!!

ஆசிரியர் வதபடர்ந்து சபசினபர்.

“...சபபட்டிக்குக் கட்டுனரை எழுதிய மபணவைர்கள எல்சலபருசம நன்கு எழுத 

முயன்றிருக்கிறபர்கள. சிலர் `அறிவச் சுடர்' என்ற எனது புத்ககத்திலுளள உனழப்சப 

வசேல்வைம’ங்கிற கட்டுனரைனய வைரிக்கு வைரி விடபமல் கபப்பியடித்து எழுதி 

இருக்கிறபர்கள...”

ஆசிரியர் சபசிய சதபரைனணனயக் சகட்ட மணிக்கு வியர்த்சத விட்டது. அவைன் 

வமதுவைபகத் தங்கதுனரையின் கபதில் கிசுகிசுத்தபன்.

“என்ன’டப தங்கதுனரை! நமனமவயல்லபம ‘கபப்பிக் கனலஞர்கள’னு பட்டங் 

வகபடுத்து வைரினசேயபகக் கூப்பிட்டு நிறுத்திடுவைபர் சபபலிருக்கு.”

மணி தன் அச்சே உணர்னவை வவைளிப்படுத்தினபன். ஆசிரியர் வதபடர்ந்து சபசினபர்.
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“...சிலர் மற்றவைர் எழுதிய கட்டுனரைனயத் திருடி, எழுதியவைர் வபயனரை மட்டும மபற்றி, 

அதில் தம வபயனரை எழுதியிருக்கிறபர்கள. பபவைம! வபயனரைத்தபன் மபற்ற முடிந்தசத 

தவிரை கட்டுனரையிலுளள னகவயழுத்னத மபற்ற முடியவில்னல.

“ஏன்’டப தங்கதுனரை! சபபட்டி இறுதி நபளன்று இனியன் தபன் எழுதி வைச்சிருந்த கட்டுனரை 

கபணபமப் சபபச்சு’ன்னு வசேபன்னபசன, ஒருசவைனள அதுவைபக இருக்குசமப?” மணி 

தங்கதுனரையின் கபனதக் கடித்தபன்.

“வபபறுத்திருந்துபபர்த்தப எல்லபசம புரிஞ்சு சபபயிடுது” தங்க துனரை பதில் வசேபன்னபன். 

ஆசிரியர் வதபடர்ந்து சபசிக் வகபண்டிருந்தபர்.

“...முதற் பரிசுக்குரிய கட்டுனரைனய எழுதிய மபனவைன் உனழப்னப மன உனழப்பு-உடல் 

உனழப்பு என இரு வைனகயபகப் பிரித்துக் வகபண்டு மிக அழகபக எழுதியுளளபன்.

“மன உனழப்பு எத்தனகயது என்பனதயும, அதனபல் இறவைபப் புகழ்வபற்ற அறிஞர்கனள

யும, உடல் உனழப்பின் தன்னமகனளயும சமன்னமகனளயும அதனபல் நபம வபறக் 

கூடிய பயன்கனளயும பல்சவைறு சேபன்றுகளுடன் அருனமயபக விளக்கியுளளபன். 

பல்சவைறு மலர் களிலுளள சதனன ஓரிடத்தில் வகபண்டுவைந்து சசேர்க்கும சதனி சபபன்று 

பல்சவைறு நூல்கனளப் படித்து, அவைற்னற அடிப்பனடயபகக் வகபண்டு சிந்தித்து, 

வதளிவைபக எழுதியுளளபன். அவைனுக்கு என் பபரைபட்டுக்கள.

“‘இளனமயில் கல்’ என்றபடி படிப்பில் சபரைபர்வைம வகபண்டு, தபம கற்ற நூலளசவை 

ஆகுமபம நுண்ணறிவ என்ற பழவமபழிக்சகற்ப, படிக்கும கபலத்தில் தம சிந்தனனனயக் 

கண்டபடி சிதறவிடபமல் நூல்கனளக் கற்பதிலும சிந்திப்பதிலுசம வசேலவிட்டபல் 

அவைர்கள அறிவ வைளர்ச்சியில் வபரு முன்சனற்றம கபண்பபர்கள என்பதற்கு இன்று முதற் 

பரிசு வபறும மபணவைசன தக்க சேபன்றபக உளளபன் என்சபன். அறிவத் திறம என்பது 

பரைமபனரையபக வைருவைது என்றபலும இளனமயில் நபம வபறும நல்ல ஊட்டச் சேத்துதபன் 

நம மூனளனயப் பலம அனடயச் வசேய்கிறது. நல்ல சூழல் நம அறினவை வைளமனடயச் 

வசேய்கிறது. கடுனமயபன மன உனழப்பு நம அறினவைக் கூர்னமப்படுத்துகிறது. அசதபடு 

நம எதிர்கபல வைபழ்வக்கு அதுசவை இனணயற்ற ஏணியபக அனமகிறது. புகனழயும 

வபபருனளயும சவைண்டிய அளவக்குத சதடித்

தருகிறது. இந்த உண்னமகனள மனதிற் வகபண்டு பபர்க்குமசபபது சபபட்டியில் முதற் 

பரிசு வபறும மபணவைன் எல்லப வைனகயிலும இங்குளள மபணவைர்களுக்கு ஏற்ற எடுத்துக் 

கபட்டபக அனமந்துளளபன் என்பதில் சிறிதும ஐயமில்னல. அறிவைபலும குணத்தபலும 

சிறந்து விளங்கும அந்த மபணவைன் யபவரைன்று உங்களுக்வகல்லபம வதரியும. அவைன்தபன் 

இனியன்!
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“இனியன் எழுதிய கட்டுனரைனயத் திருடி, வபயனரை மட்டும மபற்றி தன் வபயனரைப் 

சபபட்டு கட்டுனரைப் சபபட்டிக்கு அனுப்பிய கண்ணபயிரைத்துக்கு, அவைன் வசேய்த திருட்டுக் 

குற்றத்துக்கபக ஐந்து ரூபபய் அபரைபதம விதிக்கப்படுகிறது.”

ஆசிரியர் கூறியனதக் சகட்டசபபது கண்ணபயிரைத்தின் நண்பர்கள எல்சலபரும அவைன் 

வவைறுப்புக் வகபண்டனர். “கண்ணபயிரைத்சதபடு சசேர்ந்ததுக்கு நபவமல்லபம 

வவைட்கப்படனும’டப” சவைதனனசயபடு கூறினபன் மணி.

“இனி, அவைன் திருட்டு முகத்திசலசய விழிக்கக் கூடபதுடப” உறுதிபடக் கூறினபன் 

தங்கதுனரை.
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13. பபகம

பளளி ஆண்டுவிழபவில் தன் சேபயம வவைளுத்ததபல் தகர்ந்து சபபனபன் கண்ணபயிரைம. 

ஆசிரியர்களும தன் நண்பர்களும தன்னன மிகக் சகவைலமபகக் கருத சநர்ந்தனத எண்ணி 

எண்ணி குனமந்தபன். யபர் முகத்திலும விழிக்க முடியபமல் சபபய்விட்டசத என்று 

வைருந்திக் கண்ணிர் விட்டபன்.

தன் வீட்டபருக்கு இந்த விஷயம வதரிந்தபல் தனக்கு என்ன தண்டனன கினடக்குசமப என

எண்ணி மருகிக் வகபண்டிருக்குமசபபது இனியன் கண்ணபயிரைத்னதத் சதடிக்வகபண்டு 

அங்சக வைந்தபன். தபன் வகபஞ்சேமும எதிர்பபரைப நினலயில் அங்கு வைந்து சசேர்ந்த 

இனியனனக் கண்டசபபது கண்ணபயிரைத்துக்கு அதிர்ச்சியபகசவை இருந்தது. அவைன் 

முகத்னத ஏறிட்டுப் பபர்க்கசவை வவைட்கப்பட்டபன். எப்படிசயப ஒரு வைழியபக சேமபளித்துக் 

வகபண்டு இனியனிடம மனமவிட்டுப் சபசினபன்:

“இனியன்! உன் மீது நபன் வகபண்ட வபபறபனமக்கும, உனக்குப் பரிசு கினடக்கக் கூடபது, 

எனக்சக கினடக்கணும’கிற சபரைபனசே யினபசல உன் கட்டுனரைனயத் திருடியதற்கும 

சேரியபன தண்டனனயும அவைமபனமும கினடச்

சிருச்சு நீ என்னன மன்னிக்கணும. வகபஞ்சேமும உனழக்கபம பரிசுவபறப் 

சபரைபனசேப்பட்ட எனக்கு இதுவம சவைணும” இன்னமும சவைணும.

கண்ணபயிரைத்தின் வைபர்த்னதகள இனிய னின் மனனதத் வதபட்டன.

“வைருந்தபசத கண்ணபயிரைம. உன் விருப்பத்னத என்னிடம வசேபல்லியிருந்தபல் நபசன 

உனக்கு நல்ல கட்டுனரையப சபபட்டிக்கு எழுதிக் வகபடுக்திருப்சபன்.”

இனியனின் பரைந்த மனப்பபன்னமயும உதவைத் துடிக்கு உபகபரை உணர்வம 

கண்ணபயிரைத்தின் கண்கனளக் குளமபக்கின. அவைன் தழதழத்த குரைசலபடு சபசேத் 

வதபடங்கினபன்.

“உன் உயர்ந்த குணத்னதச் சேரியப புரிஞ்சுக்கபம நபன் வபரிய தவைறு வசேஞ்சுட்சடன். இனி 

நபன் குறுக்கு வைழியிசல தவைறபன சபபக்குகனள கனவிலும நினனக்க மபட்சடன். 

உன்னனப் சபபல் நபனும கடுனமயபக உனழப்சபன். மனம சபபன படி சிந்தனனனயச் 

வசேலுத்தபம படிப்பிசலசய கவைனத்னதச் வசேலுத்துசவைன். உன்னனப் சபபல நினறய அறிவ

நூல்கனளப் படிச்சு திறனமனய வைளர்த்துக் வகபளசவைன். அதன் மூலம அடுத்த ஆண்டுப் 

சபபட்டியிசல உன்னனப் சபபல் முதற்பரிசும பபரைபட்டும வபறுசவைன். இது உறுதி.”
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கண்ணபயிரைத்தின் வசேபற்கள இனியனுக்குத் சதனபக இனித்தன. அவைன் மன உறுதி 

அளவிலப மகிழ்வூட்டின.

“கண்ணபயிரைம! உனழப்பில் வைபரைப உறுதிகளில் உளசவைப?ன்னு அறிஞர் ஒருத்தர் 

வசேபன்னபர். ‘உனழப்பும உயர்வம’ங்கிற கட்டுனரைத் தனலப்பு உனக்குப் பரிசு வைபங்கிக் 

வகபடுக்கபட்டபலும சேரியபன பபனதக்கு உன்னனத் திருப்பிய திருப்புமுனனயப 

அனமஞ்சிருச்சு. உன் அறிவம சிந்தனனயும சேரியபன பபனதயிசல துரித நனட சபபட 

ஆரைமபிச்சிருச்சு. இதுசவை உன் வைபழ்க்னகயிசல நீ வபற்ற வபரும பரிசு’ன்னு வசேபல்லலபம.

இவ்வைபறு இனியன் ஆலுதலும சதறுதலுமபகக் கூறிய ஊக்க வமபழிகள கண்ணபயிரைத்னத 

புதிய ரைபஜ பபட்னடயில் நடக்கத் தூண்டின. இருவைர் உளளத்திலும மகிழ்ச்சி 

தபண்டவைமபடியது.
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